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Bevezetés 

Egy olyan értékes könyvet mutatunk be most nektek, amit a Szűzanya írt. 
Ez olyan könyv, amely véleményünk szerint nagyon hasznos a 
keresztények, általában a hívők, de minden őszintén Istent megismerni 
vágyó ember számára. Minden jóakaratú ember számára van írva, 
egyszerű, könnyen érthető nyelvezettel. Eredetünkkel együtt elmagyarázza 
azt a személyi érettséget és fejlődést, amit a Szentháromság segítségével 
érhetünk el. Istennel egyesülten, a szeplőtelenség dimenziójában, 
lelepleződik szemünk előtt az élet minden misztériuma: mindazokkal 
együtt fogunk a teljességben élni, akik azt már elérték, és ez az Új 
Teremtés lesz. 
 
Ez nem egy olyan könyv, amit egyszer elolvasunk, aztán félreteszünk. Ezt 
Édesanyánk tekintete alatt és az Ő vezetésével csak lépésről-lépésre 
olvassuk, befogadva általa mindazt a táplálékot, ami saját fejlődésünket 
biztosítja. Szeplőtelen táplálékot ajánl fel nekünk, ami teljes válaszát 
igényli létünk minden képességének, hogy elvezethessen bennünket az 
élet teljességére. Olvasni, de ugyanakkor megélni is kell az Anya szavait, 
hogy az olvasó egységre lépjen az Vele, aki már belépett a 
Szentháromságba. 
 
Az Anya, aki minket irányít, már belépett ABBA AKI VAN. Mária életre 
kelt és képez bennünket, mert Ő ismeri Istent és az Istenben való életet. A 
könyv teljes tartalma az Istennel való életről szól. Ő az Úrnak 
szolgálóleánya, az anya, aki tökéletesen befogadja az isteni életet, és azt 
teljességében közvetíti nekünk. 
 
A könyv szerzője egy olyan eszköz Isten kezében, aki a Lelki Magközpont 
tagja. A Magközpont összes tagjával együtt Istennek felajánlott személy, 
hogy mindazok, akik az isteni életre vágynak, segítve legyenek eljutni az új 
teremtésbe. 
 
A Szűzanya 2018 decemberében utolsó 13-ai üzenetével, lezárja népének 
képzését és földi küldetésének egy időszakát. Fontos megjegyezni három 
hangsúlyos pontot az üzenetben: 
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1. A Szűzanya összefoglalja a lényegét mindannak, amit ezekben a 
képzési években nekünk mondani akart. Szavai egy olyan világosságot 
sugároznak, amely segíti népét a földön és a világegyetemben végbemenő 
események, de a lelki útjuk bejárásához szükséges tisztánlátáshoz is. 
 
2. Ahogyan Jézus visszavonult apostolaitól és a földről1, ugyanígy Mária is 
visszavonul örök hajlékába. Ezt mondja ugyanis: „Most visszatérek a 
Szentháromságba, ahol élek és ahonnan érkeztem, hogy anyaként 
közbenjárjak minden gyermekemért.” 
 
Befejeződött a nép felkészítési időszaka. Isten új népe, vagyis Jézus 
Krisztus Világegyetemre Kiterjedő Egyháza, meg kell tudjon állni a saját 
lábán, evangelizálva és felkészítve az emberiséget Jézus dicsőséges 
eljövetelére. Az édesanya figyelmeztet: „Az antikrisztus és a hamis próféta 
azon vannak, hogy erőszakkal és fondorlattal elcsábítsák és a szakadék felé 
tereljék az emberiséget. Az emberek és a természet össze vannak zavarva, 
és egyre jobban zavarodottak lesznek. Hiába kérnek majd segítséget 
tudósoktól, teológusoktól vagy mágusoktól, mert az üdvösség egyedül csak 
a Szentháromságtól jön, Fiam Jézus Krisztus által.” Aki üdvözülni akar, 
induljon el a cél, az új teremtés felé és tegyen erős tanúságot az isteni 
életről. 
 
3. Az édesanya nem hagyja el gyermekeit: „Minden lépésetekben 
mellettetek vagyok. Köszönöm mindannyiatoknak, hogy elfogadtátok 
szavaimat. Imádkozom azokért, akik keményszívűek és elzárkóznak saját 
gondolataikba vagy félelmeikbe. Szálljon le rátok Isten békéje és Jézus 
szeretete, akit szívem alatt hordoztam mindannyiatokért.” 
A Szűzanya kíséri útjukon mindazokat, akik őszintén el akarnak jutni 
hozzá és hagyják magukat felébreszteni. Közbe fog lépni, és oktatni fogja 
mindazokat, akik elindultak, hagyni fogja megnyilvánulni Isten 
igazságosságát is, mindenkinek szabad döntése szerint. 
 
Most rajtunk a sor bejárni az utat, ami a jelektől az „Istenben lenni” 
valóságára vezet. A jeleket fokozatosan megvonják tőlünk, mint ahogyan a 
látványos megelőlegezett kegyelmeket is. Hogy eljusson az ember belső 
adottságai felébresztésére, amelyek az évezredek során a földi lázadás 

                                                           
1
 vö. Jn 16 
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miatt eltemetődtek, meg kell nyílnia teljesen a Szentlélekre, ami által új 
teremtménnyé válik és belép az új teremtésbe. Szükséges együtt élni és 
járni az Édesanyával és Jézus világegyetemre kiterjedő egyházával, hogy 
segítséget kapjunk mindannyian, hogy eljuthassunk Isten országába. Ezzel 
elősegítjük az antikrisztus és a hamis próféta leleplezését és legyőzését.  
Hogy még jobban megértsük a Szűzanya tanításait, hozzátettünk még négy 
üzenetet a függelékben, amiket szintén a fatimai centenárium idején 
kaptunk. 
 
 
 
Tomislav Vlašić                                                                           29 december 2018 
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Előszó 

Kedves Testvérek! A Szűzanya váratlan és egyszerű módon arra kért, hogy 
legyek eszköz az egyik, ezen időkre vonatkozó tervében. Elmagyarázta, 
hogy az a szándéka, hogy segítsen valamennyi gyermekének a helyes úton 
járni ezekben a nehéz időkben, főként azoknak, akik a legkisebbnek érzik 
magukat. Ezért, mint az emberiség Édesanyja, minden hónap 13-án néhány 
egyszerű szóból álló üzenetet küld mindenkinek. A Szűzanya azt kéri, hogy 
olvassuk és terjesszük ezeket a rövid üzeneteket, a lelkek üdvösségére. 
Alázattal az Emberiség Édesanyja rendelkezésére adom magam 
mindazokkal együtt, akik szeretitek a Szűzanyát és az Ő Szeplőtelen 
Szívével egyesülve akarjátok élni életeteket. Hadd jusson el minden 
jóakaratú emberhez az Ő édesanyai szeretete! 

 Stefania Caterina 
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2017. február 13.  
 

Isten létezik 

 

„Drága Gyermekek! 

Szeretnék útnak indulni veletek, hogy vezethesselek benneteket ezekben a 
nehéz időkben. Az emberiség Édesanyjaként jövök közétek, hogy 
felemeljem gyermekeimet. Egyszerű szavakkal foglak bevezetni 
benneteket Isten titkaiba, hogy segítsek nektek megérteni, mit tesz Isten a 
teremtésben, mindnyájatokban és körülöttetek. 

Először is azt szeretném mondani nektek, hogy ISTEN LÉTEZIK, valóságos, 
így megérezhetitek, hogy bennetek él, ha keresitek Őt. Isten mindenki 
számára létezik, de mindenekelőtt azoknak, akik keresik Őt. Arra kérlek 
benneteket, egyszerűségben keressétek Istent, hogy megérezzétek amint 
bennetek és körülöttetek él. Akkor vezetni fog benneteket. Kézen fog 
titeket, és irányítja az életeteket, ha hagyjátok. Én is közöttetek élek, nem 
egy szobor, hanem egy élő személy vagyok, azért akarok beszélni hozzátok, 
hogy segítsek nektek megtalálni az Élő Istent. 

Arra kérlek titeket, kezdjetek elmélkedni mindezen és higgyétek komolyan, 
hogy Isten létezik, él, és szakadatlanul dolgozik mindnyájatokért. Minden 
élethelyzetetekben jelen van, és ha hittel keresitek Őt, válaszol nektek. 
Elmélkedjetek ezeken, majd folytatjuk tovább. Imádkozom értetek és 
megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 
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2017. március 13.  
 

Isten meghallgat és megért 
 

„Kedves Gyermekeim! 

Ma azt szeretném mondani, hogy ISTEN MEGHALLGAT ÉS MEGÉRT. 
Meghallgatja imáitokat és megérti szükségleteiteket. De meg kell 
tanuljatok jól imádkozni. Elmagyarázom nektek, hogyan imádkozzatok: 
mutassátok be Istennek a titeket nyomasztó problémákat meg 
szükségleteiteket, majd bízzátok Rá azokat; hagyjátok lábainál bűneiteket – 
és a másokéit is. Kérjetek segítséget Istentől, de ne erőltessétek rá saját 
megoldásaitokat. Istennek megvannak a megoldásai, amelyek mindig 
jobbak, mint a tieitek. Minden megpróbáltatásban kérjétek Istent, hogy 
mindenek előtt értesse meg veletek, hogy mit kell kijavítanotok 
magatokban, hiszen mindig van mit javítani! 

Aztán adjatok át mindent az Ő kezeibe; engedjétek úgy megtörténni a 
dolgokat, ahogy jönnek és ne aggódjatok többé. Így léptek majd be Isten 
békéjébe és új megvilágításban látjátok majd a dolgokat. A Szentlélek új 
célokkal és gondolatokkal fog megihletni benneteket, így a megoldások 
minden fáradtság és gond nélkül jelennek majd meg szemeitek előtt. 

Legyetek biztosak benne, hogy Isten meghallgatja az imáját annak, akinek 
van hite. Amikor bizalommal kéritek Isten segítségét, Ő abban a 
pillanatban segíteni kezd nektek, amint Hozzá fordultok. Higgyetek 
abban, amit mondok nektek, és az imáitok fel fognak szállni az Égbe, hogy 
megnyissák isteni Fiam Szívét. Ő azt fogja kérni az Atyától, ami jó nektek, 
és azt az Atya megadja nektek a Szentlélek hatalma által. 

Imádkozom értetek, és megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében!” 
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2017. április 13.  
 

Isten szeret és megbocsájt 
 

„Drága Gyermekek! 

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy ISTEN SZERET ÉS MEGBOCSÁT. 
Úgy szeret titeket, ahogy vagytok, mint ahogy egy apa szereti a gyermekét, 
még akkor is, ha gyenge és hálátlan. Isten azért szeret benneteket, akik 
vagytok, nem azért, amitek van, vagy amit tesztek. Örömmel fogadja 
iránta való elköteleződéseteket és jó cselekedeteiteket, de akkor is szeret 
benneteket, amikor nem vagytok képesek cselekedni. Magához ölel titeket 
minden gyengeségetekben, és támaszt nyújt nektek szeretetével. 
Közületek csak néhányan értik szeretetét, mégis, Ő folyamatosan szeret 
benneteket, mindig és minden körülmények között, ebben az életben és az 
életen túl is. Ő számotokra Atya mindörökre. Egyfolytában titeket keres, 
hogy minden magányos pillanatban elérjen hozzátok. 

Arra kérlek benneteket, kezdjetek komolyan gondolkozni Isten felétek 
irányuló szeretetéről, és engedjétek szeretni magatokat általa. 
Gyermekek, miért olyan nehéz nektek megengedni Istennek, hogy 
szeressen titeket? Miért féltek annyira megnyílni Előtte és Neki 
ajándékozni életeteket? Arra hívlak benneteket, hogy teljes bizalommal 
helyezzétek létezéseteket kezeibe, megengedve az Úrnak, hogy vezesse 
lépteiteket. Akkor látjátok majd virágba borulni az életeteket, és soha 
többé nem féltek majd semmitől, még a haláltól sem. 

Közeledik Húsvét, amikor Szent Fiam, Jézus halálára és feltámadására 
fogtok emlékezni. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy Húsvét ünnepélyes 
komolysága lakomákra és világi hangzavarra redukálódjon. Legyetek 
elkötelezettek abban, hogy megértsétek, mit tett Jézus értetek. Kérjetek 
világosságot Istentől, hogy megtapasztaljátok megbocsátásának hatalmát. 
Igen, gyermekeim, Jézus azért halt meg és támadt fel, hogy bocsánatot 
nyerjen bűneitekre. Azt tanácsolom, nézzetek rá őszintén azokra a bűnös 
helyzetekre, melyekben voltatok és vagytok, és elmélkedjetek azon, 
ahogyan Jézus meghalt, azért, hogy megadja a lehetőségét annak, hogy 
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megszabaduljatok a bűnből egyszer s mindenkorra. Mondjatok Neki ezért 
köszönetet, és fordítsátok Felé tekinteteteket. 

A bűn létezik, gyermekek, az nem egy elvont fogalom, hanem kemény 
valóság, amely ellopja életeteket és boldogságotokat. A bűn szerzője a 
Sátán, aki gyűlöli Isten gyermekeit. Jézus legyőzte őt élete és feltámadása 
által. Ha életeteket Szent Fiamnak adjátok, akkor a gonosz feletti győzelme 
a ti győzelmetek lesz, mivel egyek lesztek Jézussal. Isten mindig megbocsát 
nektek, ha vágytok bocsánatára, de nektek is odaadóan kell javítanotok 
életeteket, hogy az Isteni megbocsátás ne egy elszigetelt esemény 
maradjon, hanem belső átalakulás felé vezessen benneteket. Próbáljátok 
megérteni ezt, és imádkozzatok, hogy legyen hozzá világosságotok. A földi 
élet egy hosszú zarándoklat az örökkévalóság felé, ezért válasszátok Istent 
útitársul, akkor kevésbé lesz fáradtságos az út. Próbáljatok meg boldogok 
lenni! 

Imádkozom értetek, és megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében!” 
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2017. május 13.  
 

Isten megvigasztal és gyógyít 
 

„Kedves gyermekeim,  

ma szeretném elmondani nektek, hogy Isten MEGVÍGASZTAL ÉS GYÓGYÍT. 
Megvigasztal üldöztetéseitekben és ismeri minden fájdalmatokat. Ő tudja, 
hogy milyenek vagytok, jobban ismer titeket, mint ti saját magatokat. 
Bölcsességével áthatol létetek és életetek teljes igazán, semmi belőletek 
nincs elrejtve előtte és mégis végtelen gyengédséggel szemlél titeket. 

A Szentlélek, aki a Vigasztaló működik bennetek. Az Ő vigasztalása nem 
egy érzelgős, édeskés valami, hanem szeretet, erő és ismeret, ami által ki 
tudtok kerülni minden bonyolult helyzetből és új fejezetet tudtok nyitni 
életetekben. 

Isten nem akarja szenvedéseiteket, csupán megengedi azokat, mert a 
fájdalom sok mindenre megtanít és néha kiegyenesíti a hibás életutakat. 
A fájdalom térdre és Isten keresésére kényszerít. Amikor Őt keresitek, 
Isten válaszol nektek azonnal és új, addig nem ismert utakat nyit meg 
előttetek. Ezért, gyermekeim, fájdalmaitokban ne morgolódjatok, hanem 
keressétek Istent és legyen hitetek. Bízzátok magatokat Jézusra és Ő 
elküldi nektek a Vigasztalót, a Szentlelket és együtt elvezetnek benneteket 
az Atyához, aki az élet és béke forrása. Szükségetek van Isten békéjére 
gyermekeim, mert a világ, amiben éltek nem ismeri a békét, és 
szenvedéseitek nagy része a világ békétlenségéből származik. Jusson 
eszetekbe mindig, hogy Isten békéje a ti legnagyobb vigasztalásotok. 

Isten nem elégszik meg azzal csupán, hogy megvigasztal benneteket, 
hanem meg is gyógyít. Meggyógyítja teljes lényeteket: lelketeket, 
szellemeteket és testeteket. Minden betegségetek, legyen az lelki vagy 
fizikai, magában hordoz egy olyan rendezetlenséget, ami nálatok az élet 
törvényeinek rossz működéséből származik. Ennek sokféle okai lehetnek: a 
bűn, ami Isten elleni lázadás; az a helytelen magatartás, amit akkor 
hordoztok magatokban, amikor nem szerettek vagy nem hagyjátok 
magatokat szeretni, amikor nem bocsáttok meg és nem érzitek magatokat 
megbocsájtva; azok magatartása, akik nem értenek meg titeket, 
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megsebeznek és otthagynak a titeket földön; a világ gyűlölete Isten 
gyermekei iránt. Ez az, ami megbetegít benneteket. Azonban Istennek 
hatalma van mindent helyre tenni bennetek és körülöttetek, ha ti ezt 
megengeditek Neki. 

Ezért, amikor lélekben vagy testben szenvedtek, forduljatok Istenhez. 
Tekintsetek őszintén magatokba és tegyetek le mindent Jézus lábai elé: 
saját bűneiteket, a másokét, személyeket, helyzeteket és azokat a fizikai 
betegségeket, amik elnyomnak titeket. Adjatok át mindent Neki. Kérjétek 
alázatosan közbelépését és azt, hogy helyrehozza egész életeteket; 
bocsássatok meg annak, aki megbántott és hagyjatok lehullani minden 
emberi indokkeresést. Adjátok át Jézusnak testeteket, ha betegek vagytok, 
hogy Ő megdicsőüljön szenvedéseitekben. Jézus ugyanis tudja, hogy kell 
titeket meggyógyítson, amit mindig a lelketeknél kezd el. Nektek viszont 
együtt kell működnötök Vele úgy, hogy szabad mozgásteret hagytok teljes 
isteni hatalmának. 

Gyermekeim, a gyógyulás nem egy varázslat Isten részéről, ezt a 
pogányok várják el hamis isteneiktől. Isten megnyitja előttetek a 
gyógyulás útját és mellétek áll, ám nektek kell a hitben előre menni, 
megújítva önmagatokat és gondolataitokat. Senki sem teheti ezt meg 
helyettetek. Ha Istennel együtt jártok az úton alázatban és kitartással, 
valódi csodákat fogtok látni, amik nem mások, mint hitetek igazolása. 
Tudjátok meg gyermekeim, hogy a legnagyobb csoda egy megújított, 
harmonikus és megszentelt élet. Ez az az igazi gyógyulás, amit Isten 
szeretne számotokra, és amit kérhetnétek Tőle. 

Mindig közel vagyok hozzátok és imádkozom értetek. Megáldalak titeket 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2017. június 13.  
 

Isten vezet és tanít 

 

„Kedves gyermekeim,  

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN VEZET ÉS TANÍT. 
Tökéletes módon vezeti életeteket, ha megengeditek neki. Az Atyának 
egyedi és megismételhetetlen terve van mindeniketekkel, ami a jó 
megvalósulása és a boldogság terve. Már teremtésetek pillanatában az 
Atya rátok bíz egy küldetést, amit szeretné, ha elfogadnátok és 
beteljesítenétek, azzal az eszköztárral és azokkal az erőkkel, amit Ő maga 
ad nektek. A választás rajtatok múlik és szabad. Ha eldöntitek, hogy Isten 
törvényei szerint éltek és akaratát teljesítitek, az Atya rábíz a Fiúra, és a 
Fiú nevében adja nektek a Szentlelket. Ha hűek vagytok és igenetek 
Istennek folyamatosan megújítjátok a kis és a nagy dolgokban is, létetek 
egy pontos irányultságot vesz és a Szentlélek által lesz vezetve. Ő visz 
benneteket folyamatosan Jézushoz, Őt egyre jobban megismerteti 
veletek, emlékeztet tanítására, majd kegyelmet, belátást és erőt ad, hogy 
beteljesítsétek azt, ami kedves Fiam számára. Jézus befogad titeket a 
Szentlélekben, megtisztít minden bűntől és az Atyához visz titeket. Így 
életetek a Szentháromság Egy Istenek egy olyan csodájává válik, ami 
minden lélegzetvételetekben és minden szívdobbanásotokban megújul. 

Tudjátok meg gyermekeim, hogy ha szeretitek Jézust és neki adjátok 
magatokat, Ő rám bíz titeket. Édesanyátok vagyok, aki minden Isten felé 
vezető lépéseteket kísérem. Minden járni tanuló gyermeknek szüksége 
van édesanyja fenntartó biztonságára. Így van ez a lelki életben is: 
szükségetek van egy anyára, aki virraszt fölöttetek és fenntart, hogy el ne 
essetek. A gonosz lesben áll, hogy eltávolítson a helyes úttól, de semmit 
nem tehet ellenem és gyermekeim ellen. Hagyjátok, hát, hogy vezesselek 
titeket, ne legyetek keményfejű gyermekek, akik visszautasítva anyai 
kezem elesnek. Én szeretlek titeket és csak üdvösségeteket meg 
boldogságotokat kívánom. 

Sokféleképpen tanít titeket Isten. Mindenekelőtt megadja mindazt az 
ismeretet, ami a Vele való harmonikus kapcsolat megéléséhez és 
akaratának megtételéhez szükséges. Lelketek Isten temploma, ahol a 
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Szentlélek működik, hogy vezessen és tanítson titeket. Tanuljátok meg 
mindazt meghallgatni, amit a Szentlélek sugall nektek, mert műve 
folyamatos bennetek. Minden döntés előtt, amit meg kell hoznotok és 
minden helyzet esetén, amivel szembe kell néznetek, a Szentlélek kész 
segítségetekre sietni világosságával. Sajnos kevesen vannak, akik keresik 
és meghallgatják. Ne tegyetek így ti is! Képesek vagytok meghallgatni 
testi szükségleteitek igényeit, amikor éhesek vagytok, de nem tanultátok 
meg meghallgatni lelki szükségleteitek igényéit, amikor lelketek kér lelki 
táplálékot tőletek. 

Tanuljátok meg meghallani az isteni indíttatásokat magatokban és akkor 
képesek lesztek a jót választani, a rosszat meg elkerülni. Nem nehéz ez, 
elég, ha nyitottak vagytok Isten akaratát tenni és elég csendesnek, 
szemlélődőnek lennetek. A földi élet egy állandó értelmetlen rohanássá 
vált. Minden elengedhetetlennek tűnik kivéve Istent, pedig ennek az 
ellenkezője igaz. Fordítsátok meg az értékrendeteket és tegyétek Istent 
első helyre. Majd kérjétek segítségét, hogy minden szinten egészséges 
életet tudjatok élni és legyetek készségesek kijavítani mindazt, ami 
megakadályoz abban, hogy előtte meg tudjatok állni. Várjatok bizalommal 
és Isten meg fogja mutatni mit tegyetek, azt pedig egyértelműen meg 
fogjátok érteni. Isten mindig válaszol, az ember az, aki sajnos nem kérdez. 

Isten a tanítotok, aki imádkozni is megtanít titeket. Gyermekeim, az ima 
egy megszakítatlan kapcsolat Istennel, egy olyan szeretetkapcsolat, ahol 
Isten keres titeket és ti keresitek Őt. Keressétek Istent a napotokban, 
keressétek szeretettel gondolataitokban, ajánljátok fel Neki 
fáradozásaitokat, örömeiteket. Legyetek szabadok Hozzá fordulni, ahogy 
tudjátok és ahogy tehetitek, Ő nem kötelez titeket olyan formulákat 
ismételgetni, amik elnyomnak titeket. Isten szereti a szabadságot. 
Hagyjátok magatokat a Szentlélek által vezetni és Ő fogja bennetek 
felfakasztani az igazi imát. A Szentlélek által maga Jézus fog bennetek 
imádkozni az Atya akarata szerint. Akkor fel fogjátok fedezni az ima erejét 
és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. 

Segíteni szeretnélek titeket felfedezni Isten nagyságát magatokban, mert 
édesanyátok vagyok és nincs más vágyam, mint hogy kinyilvánítsam azt a 
szeretetet, amivel a Szentháromság van mindegyiketek iránt. 

Minden pillanatban mellettetek vagyok és megáldalak titeket az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek nevében!”  
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2017. július 13.  
 

Isten legyőzi a rosszat bennetek és körülöttetek 
 

„Kedves gyermekeim, 

ma szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN LEGYŐZI A ROSSZAT 
BENNETEK ÉS KÖRÜLÖTTETEK. 

A rossz, gyermekeim, nem egy elvont fogalom, hanem egy Isten által 
teremtett szellemi lény, aki fellázadt Isten ellen. Lucifernek hívják, ő az a 
gonosz lélek, akitől származik, meg akiből erőt merít minden rossz a 
világban. Körülötte ezerszámra találhatók még démonok, amelyek 
parancsára cselekszenek, gyűlöletet és zűrzavart teremtenek a lelkekben, 
irigységet és versengést ébresztenek, Isten és a felebarát elleni vétkekre 
sarkallnak. A démonok együttese és működése alkotja a nagybetűs 
rosszat, aki szünet nélkül működik az univerzumban és minden ember 
találkozik vele életútja során. 

Az ember, ha megnyílik a rosszra és befogadja a negatív indíttatásokat, 
bűnt követ el és meg lesz rontva. Ez a bűn: egy olyan magatartás, ami az 
emberben mindannak szabad és tudatos elfogadásából születik, ami 
Isten ellen van. A bűnös ez esetben tudja, hogy bűnt követ el és 
kifejezetten nem becsületes szándékkal cselekszik.  

Sose tévesszétek össze a bűnt a ti emberi törékenységetekkel. Mivel 
gyengék és felületesek vagytok, gyakran követtek el hibákat. Ha azonban 
elismeritek tévedéseiteket, megbánjátok és Istentől segítséget kértek, 
helyrehozhatjátok tévedéseiteket. Isten megérti, hogy törékenyek vagytok 
és könnyedén egyenesbe hoz titeket, ha ezt akarjátok. 

Amikor az emberek bűnt követnek el, és szabadon figyelmen kívül 
hagyják Istent, ahogy ez gyakran történik a Földön, a bűn 
megsokszorozódik, és egy olyan köddé alakul, amely beborítja az egész 
emberiséget. Hasonlít egy olyan hálóhoz, ami foglyul ejti és nyomás alatt 
tartja az embereket. Ez a világ lelke, ami szenvedésben tartja Isten 
gyermekeit és ennek manapság nem kis hatalma van a Földön. Ebből a 
lelkületből születnek a hibás fogalmak, a kétséges magatartás és a perverz 
divatok, amelyek mind irányítói sok ember életének. A gonosz táplálja a 
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világ lelkét úgy, hogy káros döntéseket javasol az embereknek és bűnbe 
viszi őket. 

A Föld helyzete ma súlyos, mert az emberiség nagy része eltévesztette az 
igaz Isten felé vezető utat. Mindezek ellenére, ha szeretitek Istent és 
felismeritek fiamat Jézus Krisztust, mint egyedüli Urat és Megváltót, 
nincs mitől félnetek. Jézus azért jött a Földre, hogy szembenézzen vele és 
legyőzze a rosszat egyszer s mindenkorra. Ha elfogadjátok Őt 
Megváltótokként, Ő teljes hatalmával fog működni bennetek és a rossz 
nem árthat nektek. 

Ha ma a gonosz uralkodik a Földön, az azért van, mert túl sokan nem 
akarnak tudni Róla és elutasítják Fiamat, Jézust, az egyedülit, aki ellen 
tud állni a gonosznak és le tudja győzni őt. Sajnos a jézusi megváltás, 
amiben minden ember részesült, nincs minden ember által befogadva. 
Sokan követnek el továbbra is súlyos bűnöket, a gonosz hízelgésére, aki 
látszatboldogságot és hamis szabadságot ígér nekik. Így a világ lelke óriássá 
növekszik, nap mint nap erősödik és láthatjátok következményeit.  

Tudjátok meg gyermekeim, hogy a gonosz megállás nélkül tevékenykedik 
és ti is mindannyian kivétel nélkül ki vagytok téve kísértéseinek. Mi a 
kísértés? A gonosz folyamatos működése, aki megpróbál belépni 
életetekbe, felhasználva saját gondolataitokat és érzéseiteket. Isten 
megengedi számotokra a megkísértettséget, hogy azáltal megerősödjetek 
a gonosz elleni küzdelemben, de sosem hagy benne magatokra, hanem 
megmutatja nektek a kiutat belőle. Így minden alkalommal, amikor 
legyőzitek a rosszat magatokban, egyre jobban megszentelődtök és 
segíteni tudtok másoknak is legyőzni a kísértéseket. 

Gyermekeim, szenteljétek nekem érzéseiteket és gondolataitokat! Én 
megtartom azokat tisztán és felajánlom Istennek. Helyezzétek magatokat 
Szeplőtelen Szívem biztonságába, amely sosem ismerte meg a rosszat, 
hogy megóvjalak titeket a bűntől. Felajánllak akkor titeket szüntelenül 
Fiamnak és közbenjárok mindannyiatokért, hogy a Szentlélek elárasszon 
adományaival. Így egészek lesztek, igazi Isten gyermekei, akik tisztelik az 
Atyát, hisznek a Fiúban és hallgatnak a Szentlélek hangjára. 

Egyedül nem tudjátok legyőzni a rosszat, senki sem tehetné meg azt a 
Szentháromság Egy Isten beavatkozása nélkül. Hagyjátok meg tehát 
Istennek a lehetőséget, hogy szabadon működhessen bennetek, kezébe 
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helyezvén életeteket. Így mindig győzni fogtok a rossz felett, mert minden 
megpróbáltatásban meg fogjátok tapasztalni Jézus győzelmét. Halála és 
feltámadása hatni fog bennetek, életszentséget fog nektek közvetíteni, 
aminek gyümölcsei kihatnak majd a környezetetekre és az egész 
emberiségre. Isten gyermekeinek szentsége a leghatékonyabb fegyver a 
pokol ellen. Életszentségetekkel Isten legyőzi a rosszat bennetek és 
körülöttetek. Ahol egy szent él a föld kivirágzik és a teremtmények örülnek 
Isten jelenlétének, amely él abban a szentben. 

Ezért hívlak meg titeket a szentségre, ami nem egy emberi mű, hanem 
Isten műve. Az annak bensejében bontakozik ki, aki hisz és alázatosan 
rábízza magát teljesen az isteni működésre. Az életszentség nem nagy 
megvalósításokat kér, hanem hitet és bizalmi ráhagyatkozást. A nagy 
műveket Isten valósítja meg bennetek, az emberre csak az tartozik, hogy 
higgyen és hagyja működni a Mindenhatót, ahogyan én tettem. 

Legyetek egyszerűek gyermekeim. Legyetek alázatosak és engedjétek, 
hogy Isten átalakítson benneteket napról-napra. Akkor jön elő igazi 
önmagatok, amit Isten pecsételt belétek és nem az lesz, amit ti vagy 
mások akarnak látni bennetek. Így lesztek Isten öröme, Isten fiai és lányai. 
A rossz érinteni fog benneteket, de nem fog tudni legyőzni. 

Édesanyátok vagyok és szeretlek benneteket! Szeretném, ha velem 
lennétek mindannyian az új teremtésben. Ott, ahova a rossz és a bűn 
nem tud majd belépni. Veletek járom az utat és megáldalak titeket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2017. augusztus 13.  
 

Isten teremti és oltalmazza az életet 

 

„Kedves gyermekeim, 

ma szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN TEREMTI ÉS OLTALMAZZA 
AZ ÉLETET. Ő a Teremtője az életnek, így minden Tőle származik, Nélküle 
semmi sem létezne. Amikor létrehozta Isten az embert és az összes többi 
teremtményt, megszabta annak életben tartó törvényeit, amelyekkel 
kibontakoztatja és óvja az egész teremtett világ életét. Ezek a szeretet és 
az igazságosság törvényei, amelyek óvják az életet, mind fizikai, mind pedig 
lelki értelemben. Ezek az élet törvényei.  

Az élet törvényei be vannak írva lényetek bensejébe, vagyis a lelketekbe, 
mert Isten képmására vagytok teremtve, ezért természetszerűleg az isteni 
dolgok felé vagytok irányítva. De rajtatok kívül is meg vannak írva és 
összefoglalva a tízparancsolatban és az evangéliumban. Még az 
állatokban is meg a növényekben is az élet törvényei működnek, mert ők is 
tökéletesen arra irányulnak, ami a létükhöz szükséges. Ezt teszik a csillagok 
meg a bolygók, de minden más teremtmény is. Istenben minden tökéletes 
és semmi sincs magára hagyva, mert Isten irányít mindent, ami létezik. 

A ti életetek sincs magára hagyva: ha szeretitek Istent és teljes szívből 
keresitek Őt, ha átadjátok és rábízzátok magatokat, hagyva, hogy ő 
szabadon működjék bennetek, akkor az élet törvényei teljes 
hatékonyságukkal tudnak hatni bennetek; akkor Isten vezet titeket és 
beteljesíti művét bennetek. És mivel az Ő első nagy műve az élet, ezért 
Isten gondotokat viseli: szeret, megbocsájt, vezet döntéseitekben és 
megvilágítja minden lépéseteket. Akkor létetek nem az események 
összevissza sorozata vagy egy csomó hiányérzettel járó kötelesség 
teljesítési kötelezettsége, hanem egy mérhetetlen ajándékká válik 
számotokra, meg azok számára, akik mellettetek állnak és akikkel utatok 
közben találkoztok. Még a természet is megérzi Isten szeretetét bennetek 
és azt viszonozza nektek. 

Ha szeretitek a Szentháromság Egy Istent, el vagytok mélyedve az 
életben és megengeditek az életnek, hogy kirügyezzen bennetek és a 
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szeretet, a béke és a jóság gyümölcseit teremje bennetek. Ezért ismét 
meghívlak, hogy életeteket adjátok Jézusnak Szívem által. Ez az 
önátadás, ha szabad és őszinte, akkor belehelyez titeket az isteni életbe, 
ami napról-napra átalakít benneteket.  
Én édesanyátok vagyok és folyamatosan bemutatlak Jézusnak. Jézus 
felajánl az Atyának, aki elfogad titeket Fiában és adja nektek a 
Szentlelket Jézus nevében. A Szentlélek fenntartja fizikai és spirituális 
életeteket, tévedhetetlenül Jézus felé irányít benneteket, aki Út, Igazság, 
Élet és a körfolyamat újraindul: Jézus ajánl az Atyának titeket, Ő elfogad 
és közli veletek Szentlelkét és így tovább folyamatosan. Ez a 
Szentháromság tevékenysége bennetek, aki Isten gyermekeivé rendel 
titeket, egyedüli olyan tevékenységként, ami képes jobbá alakítani 
életeteket. 

Gyermekeim, ne engedjétek meg a gonosznak és a világ lelkének, hogy 
elválasszon titeket Istentől! Ha elhagyjátok Istent, azzal életeteket 
átengeditek annak kezébe, aki azt megrabolja és eltapossa. A gonosz 
gyűlöli Isten életét, mert visszautasította valamikor azt, és gyűlöl titeket, 
mert Istenéi vagytok és emlékeztetitek őt saját nyomorúságára. 
Tönkretéve életeteket, azzal áltatja magát, hogy elpusztítja Isten művét, 
aki teremtett titeket. Ne féljetek gyermekeim! Ha a Szentháromságos Egy 
Isten kezébe helyezitek életeteket, biztonságban vagytok. Az ellenség 
semmilyen akciója nem tehet tönkre, mert Isten mindennél és 
mindenkinél nagyobb. Ereje legyőzhetetlen. A gonosz akadályt gördíthet 
elétek, vagy zavarhat benneteket, de sosem verhet le, mert ő Védelmező, 
a Szentlélek pedig tevékeny bennetek. Ő az élet őrzője és nem engedi meg 
a tolvajnak, hogy betörjön lelketekbe. 

Jól tudjátok gyermekeim, hogy Isten az életet teremtette, nem a halált. A 
hálál a gonosz műve és azoké az embereké, akik szövetségre léptek vele. 
Az ősbűn megnyitotta a kaput, az addig ismeretlen halálnak azzal, hogy 
megszegte a legfontosabb élettörvényt, a halhatatlanság törvényét. Isten 
tiszteletben tartva szabadságotokat, ezt igazságosságában engedte meg, 
de ez nem lesz mindig így. 

Ugyanis eljön a nap, amikor a halál nem fogja többé érinteni a teremtést 
és Isten akkor visszaállítja a bűn által erőszakot szenvedett 
halhatatlanság törvényét. A gonosz örökre le lesz győzve, és Isten 
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gyermekei örökre szabadon élnek majd az új teremtésben egyesülve 
Teremtőjükkel és egymással egységben.  
Ez a ti sorsotok gyermekeim! Nagy reményre vagytok meghívva. Az 
Istenhez való hűség táplálja ezt a reményt és a Szentlélek 
megrendíthetetlenné teszi azt bennetek, hogy ebben a reményben 
kivirágozzék az élet.  
Édesanyátokként szeretnélek látni titeket kivirágozni az élet 
teljességében. Folyamatosan közbenjárok értetek és kérem Istentől, 
hogy legyetek boldogok, kegyelemmel elteltek, elmélyültek a hitben, 
reményben és szeretetben. Imádkozzatok ti is velem együtt nem csupán 
magatokért, hanem sok más testvéretekért, akik nem ismerik még Istent 
tudatlanságból, nem lázadásból, olyanok, akik egyébként jóakaratú 
emberek. Isten gyermekeinek imája sokat tehet az emberiségért. 

Mellettetek vagyok, így veletek megyek én is az új teremtés felé és 
megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 
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2017. szeptember 13.  
 

Isten megment benneteket a bűntől és a haláltól 

 

„Kedves Gyermekeim, 

ma azt szeretném mondani nektek, HOGY ISTEN MEGMENT  BENNETEKET 
A BŰNTŐL ÉS A HALÁLTÓL. Ő az egyetlen, aki meg tud menteni titeket. 
Szent Fiam, Jézus Krisztus, a Legszentebb Szentháromság második 
Személye lejött közétek, és megtestesült a Földön, hogy megváltsa az 
embereket és a teremtményeket Lucifer, a bűn és halál urának rontásától. 
Az eredendő bűn után, melyet az ősszülők elkövettek, a bűn és a halál 
belépett a teremtésbe elzárva az igaz Isten felé vezető utat. Az emberek 
hamis isteneket imádtak, melyek nem mások voltak, mint démonok. Így a 
Föld emberisége mind jobban eltávolította magát a Szentháromság Egy 
Istentől. Ezért az Atya Isten, aki folyvást őrködik gyermekei felett, elküldte 
Jézust, hogy nyissa meg újra az Istenhez vezető utat és alakítsa át az 
emberek életét. Meghalván és feltámadván értetek, Jézus megadta 
nektek annak a lehetőségét, hogy új teremtményekké váljatok. 

Gyermekeim, ne gondoljátok, hogy Jézust kizárva megpróbálhattok 
felszabadulni a gonosz és a bűn alól! Ez lehetetlen, mivel Jézus valóságos 
Isten és valóságos Ember, és Isten műve az, amit megvalósított. Jézus nem 
egy igaz ember a többiek között, nem csupán egy próféta, hős vagy 
álmodozó, hanem Isten. Általa Isten teljes hatalmában belépett emberi 
történelmetekbe és megváltott benneteket. Mi adhat Nektek nagyobb 
biztonságot ennél? Ne hallgassatok azokra a hangokra, melyek 
megtévesztenek benneteket azzal, hogy egy emberi Jézust mutatnak, a 
kereszténységnek hívott vallás megalapítóját. Nem létezik egy „keresztény 
Isten”, aki más istenekkel keveredik. Csakis egy Isten létezik, a 
Szentháromság Egy Isten, aki láthatóvá vált a Földön Szent Fiamban, 
Jézusban. Előtte elenyésznek a hamis istenek, mert azoknak nincs más 
erejük azon kívül, amit az emberek adnak nekik. 

Gyermekek, a világ tele van hamis istenekkel, és sokan készek őket 
imádni. Különböző neveik és arcaik vannak, de a szellemük egy: Luciferé, 
aki mögéjük rejtőzik, hogy megrontsa az embereket és eltávolítsa őket az 
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igaz Istentől. Vigyázzatok, gyermekek! Az ördög ravasz és erős és minden 
módon megkísért benneteket. Rávesz titeket, hogy lázadjatok az igaz Isten 
ellen; mindenféle bálványt állít a szemeitek elé; könnyű gazdagság és 
hatalom hamis ígéreteivel félrevezet benneteket. Elhiteti veletek, hogy 
olyanok vagytok, mint Isten, képesek vagytok minden akadályon 
felülkerekedni. Nem, ez nem igaz! 

Gyermekeim, arra hívlak titeket, hogy alázatosan ismerjétek fel, hogy ti 
csak teremtmények vagytok, és szükségetek van Isten szeretetére és 
védelmére. Ez az első lépés a valódi megtérés felé. Tegyétek félre a 
büszkeséget és engedjétek, hogy Jézus megváltson benneteket. 
Megváltson – mitől? A bűntől, ami az isteni élet törvények megsértése, és 
ami a halálba vezet titeket. Nem csak fizikai halál van, ami véget vet a földi 
létezésnek, hanem van egy ravaszabb és körmönfontabb halál, amelyet 
sokan minden nap megtapasztalnak közületek: a béke és az öröm hiánya, 
aggodalmakkal és bűntudattal társulva. Az igazi halál az, amikor Isten 
élete hiányzik belőletek. Ezt az életet csak Jézus Krisztus tudja megadni 
nektek. Isten élete szakadatlanul feltámadó élet, amely nem ismer 
akadályokat. Jézus legyőzte a halált értetek azáltal, hogy egy új életet adott 
nektek, amely segítségével szembenézhettek a világ sötétségével és 
legyőzhetitek azt. Ismétlem: engedjétek, hogy Jézus megváltson 
benneteket! 

Az, hogy valaki elismeri, hogy egyszerű teremtmény, nem jelenti azt, 
hogy nem hordoz értéket. Sokan azt gondolják, hogy Isten alá akar 
rendelni titeket Önmagának, letagadva vagy alábecsülve képességeteket. 
Ez hazugság! Abban, hogy az életet adta nektek, Isten megalkotta nektek a 
szeretet, az értelem és az erő ajándékát. Az Ő képére és hasonlatosságára 
teremtett titeket és a sorsotok az, hogy Isten gyermekei legyetek, eltelve 
dicsőséggel és ragyogással. Gyermekeim, ne pazaroljátok el a 
tehetségeket, amelyet Istentől kaptatok, hanem ajándékozzátok 
életeteket Jézusnak! El fog tölteni benneteket Szentlelkével és elvezet az 
Atyához, üdvözültek, méltóságosok és boldogok lesztek. 

Gyermekeim, az élet a Földön rövid; az örökkévalósághoz képest csak egy 
lehelet. Jól használjátok fel az időtöket, alakítsátok életeteket az Úr 
szépségének és jóságának tükörképévé. Ő szeret benneteket, és mindig 
szeretni fog minden gyengeségetek ellenére. És ha megtörténik, hogy bűnt 
követtek el, ne féljetek! Menjetek alázatosan Szent Fiamhoz és mondjátok 
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el, hogy jót akartok Neki, akkor is, ha nem érzitek képesnek magatokat 
arra, hogy szeressétek Őt. Elfogad titeket, megbocsát nektek és üdvözít 
benneteket. Az Oltáriszentségen keresztül Szent Testével és Vérével táplál 
benneteket, meg fogtok újulni, és készek lesztek újra elindulni egy új élet 
felé. Én veletek leszek minden alkalommal, amikor Jézust keresitek. Mindig 
segítek megtalálni Őt és közbenjárok értetek. 

Kísérlek Benneteket utatokon és megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
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2017. október 13.  
 

Isten megszenteli életeteket 

 

„Kedves gyermekeim,  

ma szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN MEGSZENTELI ÉLETETEKET. 
A Szentlélek a Megszentelő, aki az életszentség útján vezet titeket. Ő 
működik lelketekben azért, hogy közvetítse Isten szentségét, ami egy 
mindegyiketekben megtalálható mag, mivel Isten képére és 
hasonlatosságára vagytok teremtve, aki minden szentség forrása. Ha 
eldöntitek, hogy szeretitek Istent, Neki szentelitek magatokat, a szentség 
magja növekszik bennetek, míg egy kivirágzott fává nem alakul, amely 
örömöt és pihenőhelyet nyújt minden teremtménynek. Igen gyermekeim, 
mindeniketek szentté válhat, mert mind arra vagytok hívva, hogy 
felragyogjatok, mint igazi Isten gyermekei, szentül és feddhetetlenül. 

Az életszentség egy út mindenki számára, és nem csupán kevesek 
kiváltsága. Sajnos sokan úgy gondolnak a szentekre, mint különleges 
egyénekre, akik Isten kivételezettjei, elérhetetlen mintaképek a 
mindennapi életben. Nem, ez nem így van! A szentek nagysága nem 
rendkívüli képességeikben áll, hanem Isten bennük való működésében. 
Ez a gyakran rendkívüli működés, azért lehetséges, mert a szentek 
készségesen hagyják magukat Istentől alakítani, feladják saját önzésüket, 
hogy a Szentlélek rendelkezésére álljanak. A legnagyobb szentek voltak a 
legalázatosabbak és legegyszerűbbek, akik megengedték az isteni 
Mindenhatóságnak, hogy működjék bennük. Minden lehetséges Istennek 
egy emberben, amikor az egyszerűséget él. 

A Szentlélek megszakítás nélkül hív a szentség útjára, ami 
egyszerűségből, alázatból, és az isteni működésre való bizalmi 
ráhagyatkozásból áll. Sajnos nem sokan válaszolnak erre, mert az 
emberek ragaszkodnak hamis biztonságaikhoz. Attól félnek, hogy le kell 
mondaniuk saját kényelmükről, ha Istennek kell szolgálni. Ne gondoljátok 
ezt ti is! Isten nem akar elvenni tőletek semmit, csupán azt, ami árt nektek. 
Mennyi dolog van ártalmatokra gyermekeim, és nem veszitek észre! 
Tudjátok meg, hogy a Szentlélek megszentelő tevékenysége ugyanakkor 



25 
 

egy gyógyító tevékenység is. A Szentlélek ugyanis elvezet Jézushoz, aki 
sebeivel meggyógyít benneteket, majd átad az Atyának, aki befogad 
titeket és új életet ad nektek. 

A szentség egy új élet, amely az isteni meghívásból születik és az arra 
adott válaszotokból. Ha döntötök az életszentség mellett, a 
Szentháromság lépésről-lépésre vezet, mindaddig amíg új teremtménnyé 
nem váltok, akik képesek Isten törvényeivel összhangban gondolkozni és 
cselekedni, hiszen azok az élet törvényei. Az életszentség ugyanakkor egy 
kiteljesedett élet, amely nem ismer szomorúságot, akkor sem, ha az élet 
megpróbáltatásai érik. Isten szentjeitől nem vonja meg a szenvedéseket, 
megengedi nekik azért, hogy megerősítse őket a hitben és növekedjenek a 
szentségben. Viszont a szentek mindig diadalmasak, mert bennük Jézus 
ereje működik, aki feltámadt a halottaiból, hogy ők is minden 
megpróbáltatásban feltámadjanak Vele, sokkal erősebbként mint előtte 
voltak. 

Gyermekeim, látjátok, hogy a világnak szentekre van szüksége! Szüksége 
van mindeniketek válaszára, mert az emberiség nem tud megváltozni, ha 
nem változnak meg az emberi szívek. Egy igazi megtérésre hívlak meg 
titeket. Hagyjátok el bűnt, a rossz szokásokat, gondolatokat és helyezzétek 
életeteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek kezébe, hogy szeretve, gyógyítva 
legyetek és az igazi szeretet által vezetve, ami csak Istentől jöhet. 

Drága gyermekeim, ne hagyjátok magatokat becsapni az ellenség 
ígéreteitől, aki hamis boldogságot ígér nektek e világ dolgai és uralmai 
által. Azok ostoba illúziók! Az igazi boldogság az a szentség, ami Istenhez 
kapcsol titeket, mert Teremtőtöknek nincs más kívánsága, mint az, hogy 
boldognak lásson benneteket. Vele járjátok az utat, és ha szenvedtek, 
Vele szenvedjetek. A szenvedés nem keserű már, ha Istennel van megélve, 
ellenkezőleg, telve van reménnyel. Semmi sem megterhelő, amikor Isten 
mellettetek van. Ne feledjétek, arra vagytok hívva, hogy legyőzzétek a 
rosszat és Vele uralkodjatok örökre az új teremtésben. 

Én kísérlek a szentség útján és fenntartalak minden megpróbáltatásban. 
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 
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2017. november 13.  
 

Az élet nem élet Isten nélkül 

 

„Drága gyermekeim,  

ma szeretném elmondani nektek, hogy AZ ÉLET NEM ÉLET ISTEN NÉLKÜL. 
Ha Istent kihagyjátok létetekből, nem éltek, hanem megelégedtek csupán a 
túléléssel. Csak egyedül Isten ad értelmet léteteknek, mert csak Benne 
ismeritek fel kik vagytok, honnan jösztök és merre tartotok.  

Ti Isten gyermekei vagytok és ezt a Szentlélek nyilatkoztatja ki nektek. 
Amikor megszülettek, képesek vagytok azonnal felismerni édesanyátok 
szeretetét és szeretni őt. Ki tanított titeket szeretni és arra, hogy szeretve 
érezzétek magatokat? Isten, aki Szeretet. Mivel tehát képmására vagytok 
teremtve, meg vagytok hívva a szeretetre. Ezért a Szentlélek beszél 
lelketekhez és tanítja azt, lassanként feltárva Isten létét és működését 
bennetek. Ezzel elvezet titeket egy sokkal nagyobb szeretet 
felismerésére, ami betölti élteteket, függetlenül érdemeitektől és 
tökéletlenségeitektől. Így eljuttok az istenhitre, ami megtanít titeket 
szeretni és szeretve érezni magatokat. 
Sajnos ez nem mindenki számára van így. Sokan közületek felnőve, 
elfelejtik az őket teremtő Szeretetet és sosem jutnak el arra, hogy 
higgyenek Istenben. Ez a környezet, a körülmények vagy a személyes 
döntések miatt is bekövetkezhet. Akkor a Szentháromság helyére más 
szeretetek, bálványok lépnek be, amik előtt ma az emberiségetek nagy 
része leborul.  

Gyermekeim, az igaz Istenen kívül el vagytok veszve, nem tudjátok kik 
vagytok. Hányan közületek elfelejtik istengyermeki méltóságukat és 
lesznek a gonosz rabszolgái, aki legádázabb ellenségetekként csúf másává 
alacsonyít le annak, amik kellene legyetek! Gyermekeim, Isten nem adja 
fel sosem, hogy titeket keressen. Bennetek vagy rajtatok kívül minden 
módot megpróbál, hogy hallassa hangját. Akkor is, ha méltatlannak 
érzitek magatokat, Isten mellettetek van és csak arra vár, hogy 
elfogadjátok felétek nyújtott kezét. Akkor is, ha sötétségben vagytok, Neki 
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elég egy kis rés a lelketeken, hogy beárassza világosságát, ami eloszlat 
minden homályt. 

Én drága gyermekeim, ne hagyjátok, hogy a Szeretet elhaladjon 
mellettetek anélkül, hogy észrevennétek. Ideje visszatérnetek Istenhez. 
Nem egy akármilyen istenhez, hanem az igaz Istenhez, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek. Mások mind csupán bálványok, akik nem tudnak rajtatok 
segíteni, még kevésbé megmenteni. Fiam, Jézus, aki Isten, azért jött a 
Földre, hogy kinyilatkoztassa nektek a Szentháromságot. Meghalt a 
kereszten, hogy hatástalanítsa ős-szüleitek bűnét, ami akadályozta, hogy 
Isten barátai lehessetek. Fiam arcában megláthatjátok Isten igaz arcát. 
Szavában felismerhetitek az élet törvényeit. Ne vesztegessétek az időt 
gyermekeim, térjetek vissza az igaz Istenhez! 

Isten szeretetéből születtetek és arra vagytok rendelve, hogy 
visszatérjetek szeretetébe halálotok után. Igen, gyermekeim, semmi és 
senki, még a halál sem tud elválasztani titeket Istentől, ha szeretitek Őt és 
hisztek Benne. Aki egyszerű és tevékeny hitéletet él, nem fél semmitől. 
Tudja honnan jön és hova tart, Isten hatalmas keze vezeti őt életében és 
azon túl is. A földi lét fájdalmai és megpróbáltatásai, de még a halál sem 
ijeszti már meg, mert az élő és igaz Istenbe vetett hit mindent átalakít, és 
azt is édessé teszi, ami egyébként keserű lenne.  

Kedves, szeretett gyermekeim, hova mennétek Isten nélkül? Ki és mi felé 
irányítanátok lépteiteket? Hozzátok szólok mindenekelőtt kedves 
fiatalok: amíg még magasan jár életetek napja, ne feledkezzetek meg 
Istenről. Szeressétek, reméljétek és higgyetek Benne, és el fogtok telni 
szeretettel és bátorsággal, hogy legszebb álmaitokat megvalósíthassátok. 
Kérjétek, hogy oltalmazzon az élet útján, és Ő meg fogja tenni, védve 
lesztek a világ becsapásaitól. Emlékezzetek a szentekre, akik életüket 
Isten kezébe helyezték és mérhetetlen szándékokat tudtak 
megvalósítani, mert Isten bennük és velük volt. Tegyetek így ti is. 

Édesanyátokként buzdítalak mindannyiotokat: hagyjátok ott a hibás 
utakat és határozottan induljatok el Fiam felé, aki Út, Igazság és Élet. Ő 
kinyilatkoztatja nektek az Atyát, akit ti megismertek ezáltal és meg fogjátok 
Őt szeretni. Az Atya, Jézus nevében nektek adja a Szentlelket, aki új utakra 
vezet titeket, amelyek egyedülálló módon vezetnek el az igazi boldogságra. 
Meg fogjátok ismerni az Életet és élni fogtok. 
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Én mindig veletek vagyok és közbenjárok mindeniketekért a 
Szentháromságnál. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében!” 
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2017. december 13.  
 

Az élet egy szeretetmisztérium 

 

„Drága Gyermekeim! 

Ma azt szeretném mondani Nektek, hogy AZ ÉLET EGY SZERETET-
MISZTÉRIUM. Igen, drága gyermekek, az életetek egy misztérium, amelyet 
csak Isten, a Teremtőtök fényében tudtok olvasni. A misztérium szó nem 
feltétlenül valami homályosat, megfejthetetlent jelent, hanem ezt a szót ti 
emberek ruházzátok fel majdnem mindig ezzel a jelentéssel. Isten 
szemében a misztérium végtelenséget, mélységet, meghittséget és 
szentséget jelent. Olyan, mint a hatalmas és mély óceán, melyet nem 
tudtok a megfelelő eszközök nélkül felfedezni; olyan, mint egy magas 
hegycsúcs, amelyet nem tudtok elérni, ha nem vagytok tapasztalt 
hegymászók. 

A Szentháromság Egy Isten, aki benneteket teremtett, teljes 
mélységében ismeri életeteket. Ismeri eredeteteket és sorsotokat. Az Ő 
képére és hasonlatosságára formált benneteket, ebben van minden 
képességetek. Mikor Isten életre hív benneteket, kellő intelligenciát és 
erőt ad ahhoz, hogy szembenézzetek a világgal. A szeretetét sugározza 
felétek. Olyan, mint egy belétek ültetett mag; a mag nap mint nap 
növekszik és vezet titeket döntéseitekben. 

Ha megértitek, hogy az életetek Istentől ered és Hozzá tér vissza, ha 
eldöntitek, hogy kezeibe helyezitek az életeteket, akkor az nyitott 
könyvként nyílik meg előttetek. Képesek lesztek megérteni a veletek 
történő eseményeket; győzedelmeskedni akár kisebb, akár nagyobb 
megpróbáltatások és csapások felett; olvasni tudtok saját és mások 
érzéseiben és helyesen értelmezni azokat. Fokozatosan összeáll 
létezésetek mozaikja megalkotva valódi képmásotokat, azt a képmást, 
akik vagytok az Atya szemében. Az élet „szakértőivé” váltok, 
referenciapontokká és fénnyé azok számára, akik a valódi életet keresik, 
amely csak Istenben létezik. 

Gyermekeim, a Földön sok embernek nem sikerül már meglátni magában 
Isten képmását. Így hamis képek szolgáivá válnak; íróasztalnál divatokat 
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és képzeteket kreáltok, melyeket rátok kényszerítenek a hatalmasok és 
amelyek lerombolják az egyén meg a népek önazonosságát. Nem 
ismeritek fel, hogy a sátán a saját képére és hasonlatosságára próbálja 
formálni a ti emberiségeteket azok által, akik őt szolgálják? Meddig 
engeditek még meg neki, hogy profanizálja az élet misztériumát? Mindez 
azért van, mert a Föld emberiségének nagy része el van választva a 
Szentháromság Egy Istentől, és már nem képes többé megérteni az élet 
misztériumát. Nem ismeri sem az eredetét, sem a célját, sem a mélységét, 
sem a szépségét és legkevésbé a szentségét. Sok ember számára az élet 
nem ér semmit; ezt bizonyítja a sok borzalmas bűn, melyet a Földön 
elkövetnek az élet ellen, kezdve az abortusszal. 

Gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy fedezzétek fel létezésetek 
misztériumát, Istenben szemlélve azt. Közeledünk a Szent Karácsonyhoz, 
amely az élet ünnepe, mivel az ÉLET, azaz Szent Fiam, Jézus 
megnyilvánult a Földön. Jézus, szavával, halálával és feltámadásával 
megértette veletek az élet értelmét, nem az emberi divatok, hanem az 
Isteni törvények szerint. Ezen a Szent Karácsonyon kérjétek Szent Fiamat, 
hogy segítsen nektek megérteni, hogy kik vagytok és mit tehettek. 
Kérjétek meg, hogy lapozza végig veletek életetek könyvét és olvassatok 
Vele újra minden oldalt, a szépeket és a kevésbé szépeket, az életetek 
történetét. Jézus nektek adja majd a Szentlelket, képesek lesztek 
megérteni sok dolog okát, amelyet eddig nem értettetek. Mindenek előtt 
meg fogjátok érteni azt, hogy mit tett értetek Isten és így a Karácsony a 
lélek nagy ünnepe lesz, nem pedig a szórakozás és az ajándékok 
forgataga. 

Arra hívlak benneteket, hogy adjátok vissza a Karácsonynak az igazi 
értelmét. Távolítsátok el magatokat és családotokat azoktól a pogány 
értelmezésektől, amelyek Szent Fiam születését lecsökkentették egy 
jelentés nélküli ünneppé. A világ felcserélte Jézus isteni személyét 
élettelen babák képeivel, e nagy keresztény ünnep isteni kegyelmét, 
melynek köszönhetően az emberek jobbá kellene váljanak és fel kellene 
cseréljék az ajándékokat, behelyettesítette „Karácsony varázslatával”. 
Megértitek, hogy mindennek semmi értelme? Térjetek vissza Szent 
Fiamhoz, Jézushoz! Térjetek vissza az Élethez, amely nem üres varázslat, 
hanem konkrét valóság és amely át tud benneteket alakítani és megvéd a 
gonosztól. 
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Gyermekek, ne felejtsétek el, hogy Isten a szeretetet és a teljességet 
tervezi mindnyájatok számára, de ezt nem tudja megvalósítani a 
közreműködésetek nélkül, mert szabadnak teremtett titeket és tiszteli a 
szabadságotokat. Ezért arra kérlek benneteket, hogy adjátok át 
magatokat Istennek, és engedjétek meg Neki, hogy szabadon cselekedjen 
bennetek, hogy fel tudja tárni bennetek életetek minden értékét. 
Mindnyájatok fontos Isten tervében, de ha rossz utakon elvesztek, az 
univerzum örökre meg lesz fosztva szépségetektől és szentségetektől. Ne 
okozzatok ilyen fájdalmat szívemnek! Ne sebezzetek meg még egyszer 
közömbösségetek kardjával! Emlékezzetek arra, hogy az Édesanyátok 
vagyok, és boldognak szeretnélek látni benneteket az élő igaz Isten 
kezében. 

Mint mindig, mellettetek leszek, főleg ezen a Szent Karácsonyon és 
megáldalak benneteket kis Jézusommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében!” 
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2018. január 13.  
 

Az élet egy határtalan erő és az egész 
világegyetemben létezik 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ÉLET EGY HATÁRTALAN ERŐ, 
ÉS AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMBEN LÉTEZIK. Az élet azért ilyen, mivel a 
Szentháromság Egy Istentől, az élet örök, kiapadhatatlan forrásától 
származik. 
Isten bepecsételte minden teremtménybe az élet megállíthatatlan erejét, 
amely viszont egy új élet magját hordozza magában. Ezért az élet életet 
teremt. Ha ez nem így lenne, akkor a halál uralkodna, ami a létezés 
tagadása, de ez nem így van. Az élet mindig erősebb, mint a halál, ezért 
folyamatosan terjed és uralkodik az egész univerzumban. 

Teremtőtök képére és hasonlatosságára vagytok teremtve. Örömmel 
fogad benneteket, és értékes ajándéknak tartja létezéseteket, mert 
fontosak vagytok neki. Teremtőtök öröme vagytok, semmilyen élet nem 
haszontalan, mert mindnyájatoknak van helye az Ő szeretet- és üdvösség 
tervében. 

Sajnos sok ember nem fogja fel élete értékét, mert nem ismeri a Teremtő 
Istent! Gyermekeim, Isten szeret titeket, és azt akarja, hogy legyetek 
hordozói az Ő életének, ami szeretet, erő és szépség. Ne engedjetek a 
világ reménytelenségének, a szíveken uralkodó ürességnek! Legyetek 
tudatában értékeiteknek és méltóságotoknak, amely az Atyától, Fiútól és 
a Szentlélektől származik. Szemléljétek életeteket Isten szeretetének 
gyümölcseként. 

Drága gyermekeim, Isten gondol rátok, teremt benneteket, és miután 
megteremtett titeket, továbbra is rátok gondol. Követi lépéseiteket, és 
megnyitja előttetek az élet ösvényeit. Ha szeretitek Őt és egységben 
maradtok Vele, akkor a napok és az évek békében folynak, még a 
mindennapi élet elkerülhetetlen nehézségei közepette is. A Földön 
kemény az élet, mert a legtöbb ember nem szereti az igaz Szentháromság 
Egy Istent, és lázad ellene. Így az emberek megnehezítik egymás életét, és 
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sokak szívében uralkodik a háború. De ti ne csüggedjetek el a 
nehézségektől! Továbbra is Isten arcát keressétek minden körülmények 
között, és maradjatok hűségesek Hozzá. Isten segíteni fog nektek, mert 
azt szeretné, hogy boldogok legyetek, és hogy tegyetek tanúbizonyságot 
jóságáról. Isten mindig segít nektek, gyermekeim, akkor és oly módon, 
amit nem mindig tudtok megérteni, de amely a megfelelő számotokra. 
Higgyetek Istenben és csodákat fogtok látni magatokban és körülöttetek. 

Mondtam nektek, hogy az élet jelen van az egész univerzumban. Ha csak 
felemelitek a szemeteket az égre, vagy nézitek a csillagokat, felfoghatjátok 
Isten végtelenségét és teremtő hatalmát. Mégis, amit láthattok, az csak 
egy kis része a létezőknek. Isten megszámlálhatatlan bolygót és 
csillagképet teremtett, és nem ti vagytok az egyetlen emberi 
teremtmények az univerzumban. Éppen ellenkezőleg, sok testvéretek 
van, olyan gyermekei Istennek, mint ti. Az eredendő bűn és sok szív 
keménysége mostanáig megakadályozta Isten művének valódi ismeretét 
és a testvéri közösséget az emberi teremtmények között. Áthidalhatatlan 
távolságok választanak el benneteket az univerzumban élő más 
testvérektől, de ez nem lesz mindig így. Isten atya, és azt akarja, hogy 
gyermekei össze legyenek gyűjtve körülötte. Ezért Isten Szent Fiát, Jézust a 
Földre küldte, egy olyan bolygóra, amely nagyon eltávolodott Istentől, de 
az összes ember megváltására a világegyetemben. Jézus áldozata 
lebontotta a bűn falát, amely elválasztja egymástól az embereket. 

Szent Fiam, Jézus megnyitotta a teljes megbékélés útját Isten és az 
emberek között, de Isten gyermekei között is. Ezért eljön az idő, amikor 
nem lesz már távolság az emberi teremtmények között, mert maga Isten 
fogja azt eltörölni. Össze fogja hívni gyermekeit a világegyetem minden 
sarkából. Mindazok, akik felismerik, hogy Ő az egyedüli Isten, az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek, és akik lemondva a bűnről hűségesen szolgálják őt, 
egy új teremtésbe lesznek bevezetve, ahol a sátán és a halál nem fog 
többé uralkodni. A világegyetem minden emberét egyetlen néppé fogja 
tenni, és Ő lesz az ő Istenük. Ez lesz Jézus Krisztus Egyetemes Egyháza, 
amely az egész Világegyetemet felöleli majd. 

Ez az idő közeledik, gyermekeim, és szeretnélek benneteket felkészíteni 
azokra a nagyszabású eseményekre, amelyekbe be fog vonódni az egész 
emberiség. Tudjátok meg, hogy Jézus Krisztus Egyetemes Egyháza már 
létezik a Világegyetemben. Egy hatalmas nép, aki különböző bolygókon él, 
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de egy szív és egy lélek, mert hitt a Szentháromság Egy Istenben, és 
elfogadta Szent Fiamat, Jézust, Urának és Megváltójának. Ez az Egyház arra 
vár, hogy egyesüljön a Földön azokkal, akik ugyanazt az igaz Istent 
ismerik és imádják. 

Én vagyok az Édesanyátok, és az univerzum egész emberiségének 
Édesanyja. Szeretném összegyűjteni minden gyermekemet az 
univerzumban, hogy felajánljam Szent Fiamnak, Jézusnak. Ez az én 
művem, a küldetés, amelyet Jézus rám bízott a kereszt lábánál. Segíteni 
fogok, hogy megértsétek azokat az időket, amelyekben éltek, és amit Isten 
előkészít nektek. Arra kérlek benneteket, hogy legyetek engedelmesek és 
nyitottak a tanításomra. Ne legyetek elbizakodottak és arrogánsak, mint 
sokan a Földön, akik nem tudnak semmit, de mindent meg akarnak 
magyarázni. Tudjatok alázattal a helyeteken maradni, és teret adni Isten 
bölcsességének. Isten soha nem tagadja meg a fényét az alázatosaktól és a 
kicsinyektől. Ők az igazi bölcsek. 

Mellettetek vagyok és megáldom minden lépéseteket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
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2018. február 13.  
 

Az Istenben élt élet a szeretet és az egység élete 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ISTENBEN ÉLT ÉLET A 
SZERETET ÉS AZ EGYSÉG ÉLETE. A szeretetnek és annak az egységnek 
vagytok a gyümölcsei, ami a Legszentebb Szentháromság Három Személye 
között van, ezért arra vagytok teremtve, hogy szeretetben és egységben 
éljetek Istennel és egymással. 
Kezdetben a Szentháromság Egy Isten megteremtette az ős-szüleiteket; 
nem csak egy férfit és egy nőt, hanem több férfit és nőt, akik az 
emberiség első ősmagját alkották. Azt akarta, hogy szeressék egymást 
igaz szeretettel, és fogadják el egymást testvérekként, ugyanazon Atya 
gyermekeiként. Arra hívta őket, hogy saját szeretett gyermekeiként 
éljenek, eltelve tisztelettel, méltósággal, és őrizve a teremtés magvát. Ős-
szüleitek szabadon és halhatatlanul, Isten jelenlétében éltek, egy gyönyörű 
természet ölén, amely barátja volt az embernek. 

Lucifer, minden rossznak a kezdete, irigyelve a kegyelmet az embertől, 
amelyet ő már elvesztett, fellázadt a Teremtő ellen, és beférkőzött Isten 
és az első emberek közé, hogy elcsábítsa és megrontsa őket. Azt ígérte 
nekik, hogy hatalmasabbá teszi őket Istennél, mivel pedig egy jó részük 
hagyta magát becsapni, fellázadt Isten ellen. Ez az áteredő bűn, az ősbűn, 
amelyet az emberi élet kezdetén elkövettek. A bűn beszivárgott a 
teremtésbe, létrehozva a halált, a szenvedéseket és a betegségeket. Az 
eredendő bűn megrontotta a természetet is, és elválasztotta egymástól a 
csillagrendszereket és a bolygókat. 

Az ősszülők közül nem mindnyájan lázadtak fel a Teremtő ellen, és sokan 
közülük soha nem követték el az ősbűnt. Hűek maradtak Istenhez és 
törvényeihez. Tőlük származtak a szabad és fejlett emberiségek, akik 
szabadon mozognak a világegyetemben, Isten és a gyengébb testvéreik 
szolgálatában. 
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Az ti emberiségetek ősszülei azonban fellázadtak Isten ellen, egészen 
addig, míg igazi és sajátosan erős szövetségre léptek Luciferrel. A ti 
emberiségetek törékennyé, megrontottá, és Isten ellenségévé vált. 

Az eredendő bűn legsúlyosabb következménye a halál után, az Isten fiai 
közti megosztottság volt. Mind a mai napig emberek vannak szétszóródva 
a végtelen univerzumban, és igen különböző körülmények között élnek. 
Egyesek olyan bolygókon, amelyek hatalmas távolságokkal vannak 
elkülönítve, mások olyan bolygókon, amelyek konfliktusokban élnek 
egymással. Megint mások elszigetelődve a sötétségbe és az 
ismeretlenségbe, mint ti, akik nem tudnak arról, hogy vannak testvéreik a 
világegyetemben. Csak azok az emberiségek tartották meg maguk között 
az egységet, akik Istenhez hűségesek maradtak, és egymáshoz közeli 
bolygókon élnek, ahonnan könnyen elérik egymást. 

Az én fiam, Jézus azért volt küldve az Atyától a Szentlélek erejében a 
Földre, az Istentől legeltávolodottabb bolygóra, hogy helyrehozza a bűn 
általi szakadást, amit a ti ős-szüleitek hoztak létre, és helyreállítsa a 
szövetséget a Teremtővel. Ezért magára vette ős-szüleitek bűnét, a halált 
és a szenvedést, melyek ugyanannak a bűnnek gyümölcsei, és legyőzte azt 
a saját áldozatával, az Atyának való teljes engedelmessége által. Jézus 
meghalt és föltámadt a Földön, minden emberért a világegyetemben. 
Ezáltal újra megnyitotta az utat Isten felé, és az Ő fiai egysége felé, 
bárhol legyenek a világegyetemben. Akik hittek, és hisznek Szent 
Fiamban, Jézus Krisztusban, arra vannak rendelve, hogy egy új 
emberiséggé váljanak. Összegyűjtik őket minden bolygóról, és az új 
Teremtés részeseivé válnak az Idők végén. 

Ezzel most röviden végigjártam veletek az üdvösségtörténet különböző 
állomásait származásotoktól kezdve, hogy jobban megértsétek az utatok, a 
keresztény út nagyszerűségét. A megváltás, amit Jézus hozott nem áll 
meg csupán a Föld megváltásánál, hanem átöleli a teljes világegyetemet. 
Ti tehát részei vagytok egy hatalmas, nagyszabású szeretettervnek és az 
egyetemes kommunió tervének. Ezt a tervet az ősbűn befeketítette, de 
nem akadályozhatja meg. Valóban, Mennyei Atyátok helyre fogja állítani 
gyermekeiben eredeti szépségüket és méltóságukat Jézus Krisztus által, a 
Szentlélek erejében, az idők végén. Most úton vagytok e felé, és Én 
vagyok az, aki segíteni fog nektek megérteni, és bejárni ezt az utat. 
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Láthatjátok ebből a rövid elbeszélésből, hogyan törte meg az ősbűn a 
testvéri kommuniót az első emberek között. Ez azonban napjainkban 
rátok is érvényes: a bűnök, amelyeket életetekben elkövettek, 
eltávolítanak Istentől és megtörik a szeretet-kapcsolatot más 
emberekkel. Így van ez gyermekeim, a bűn lázadás Isten és törvényei ellen, 
ami mindig magával hozza az önzés, a közömbösség és a gyűlölet keserű 
következményeit, amelyek nagyon mélyen eltávolítják az emberi 
teremtményeket egymástól. A bűn a kezdete minden romlásnak, és a bűn 
életnedve az, ami táplálja a fizikai és az egzisztenciális halált. A Föld tele 
van bűnökkel, így az emberek egyre jobban gyűlölik egymást. 

Óvakodjatok a bűntől gyermekeim, ne lázadjatok Isten ellen és éljetek 
békében egymással! Ha szeretitek Istent, és az életeteket az Ő kezébe 
helyezitek, meg fogjátok ismerni az Ő akaratát. Ha az Ő akarata szerint 
cselekedtek, akkor megoltalmaz titeket a gonosztól és megtévesztéseitől, 
amik kísértik a világot. 

Emeljétek fel a tekinteteket gyermekeim, és gondoljatok azokra a 
fivéreitekre és nővéreitekre, akik a világegyetemben élnek. Érezzétek 
magatokat egységben velük. Vannak Istenhez hűséges testvéreitek, tiszták 
és Isteni erővel elteltek, akik végtelenül szeretnek titeket. Imádkoznak 
értetek és várják, hogy találkozzanak veletek, amikor Isten ezt akarja. 
Vannak olyan testvéreitek, akik ugyanúgy szenvednek, mint ti, és akik 
hozzátok hasonlóan remélnek és hisznek Istenben. Egyesítsétek imáitokat 
és áldozataitokat az övéikkel, és emeljétek fel velük együtt Istenhez 
minden szenvedéseteket. 

Tudjátok meg, hogy Isten, ebben az időben, hívja gyermekeit, hogy az új 
emberiséget kialakítsa, és van már egy új nemzedék, egy új nép a 
világegyetemben, aki az Ő törvényei szerint él. Ez a nép egyre jobban 
növekszik. Egyesüljetek ezzel a néppel, és érezzétek a nagyságát az 
univerzális kommuniónak. Nem számít, hogy jelen pillanatban nem 
vagytok képesek látni őket és mindent tudni róluk, mert Isten megadta 
nektek a Szentlelket, aki működik bennetek és meg fogja ismertetni 
veletek mindazt, amire majd szükségetek lesz. A ti szellemetek, lelketek 
intelligens, és egy sokkal magasabb rendű szemléletet hordoz annál, amire 
a csillagvizsgálók képesek. A ti belső látásotok már elindult a hitben. Aki 
hisz, látja azt, amit mások nem látnak. Ezért ne viselkedjetek úgy, mint a 
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hit nélküli emberek, akik mindent meg akarnak érteni az előtt, hogy 
hinnének, és így nem jutnak semmire. Higgyetek, és érteni fogtok. 

Közel állok hozzátok Édesanyaként, hogy segítsek nektek megérteni azt, 
amire szükségetek van. Legyen bizalmatok Istenben, és legyen bizalmatok 
az én anyai szeretetemben. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
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2018. március 13.  
 

Isten élete növekszik és tovább sugárzik a 
közösségi egységben 
 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN ÉLETE NÖVEKSZIK ÉS 
TOVÁBB SUGÁRZIK A KÖZÖSSÉGI EGYSÉGBEN. Olyan mértékben 
növekszik bennetek, amilyen mértékben átadjátok magatokat. Minél 
többet szerettek, annál több szeretet vesz körül benneteket, minél 
többet adtok, annál többet kaptok vissza. Ez egy nagy spirituális törvény, 
amelyet sajnos kevesen értenek. Valóban, az emberiség nagy része nem 
lépi át saját korlátait, nem szeret, és ezért nem is kap szeretetet; minél 
kevesebbet kap, annál kevesebbet szeret. Így a kör bezárul, és az 
emberiség egyre inkább az önzés és a magány sötétségébe süllyed. 

Gyermekek, ennek nem kell megtörténnie veletek is! Emlékezzetek, hogy 
arra lettetek meghívva, hogy szeressétek Istent teljes lényetekkel, és 
szeressétek a többieket, mint önmagatokat. Ez a tanítás, amelyet Szent 
Fiam hagyott rátok. Ez a legfontosabb törvény, amely életeteket az igazi 
boldogság felé vezetheti. Szeretnék segíteni abban, hogy ezt jobban 
megértsétek. 

Mindenekelőtt meg kell értenetek, hogy az élet a Szentháromságból 
fakad és folyamatosan áramlik a Három Isteni Személy között. Ez 
dinamikus, robbanékony, örök és változatlan, de mindig új. Ez az Élet az, 
amely létrehozza az életet. Amikor Isten megteremt benneteket, belétek 
leheli Lelkét, amely táplálja lelketeket, szellemeteket és testeteket. 
Növekedtek, mert növekedik bennetek az élet; Isten pedig folyamatosan 
fenntartja és táplálja azt. Ahogy felnőtté váltok, kivirágzik bennetek a 
SZERETET, az ÉRTELEM, és az ERŐ, melyet Isten belétek helyezett az ő 
képére és hasonlatosságára. Így a létezésetek gyümölcsözni kezd, és 
elkezdi formálni a titeket körülvevő valóságot. 

Ha úgy döntötök, hogy szeretitek és szolgáljátok Teremtőtöket, és 
elfogadjátok Szent Fiamat, Jézust Isten Fiának és Megváltónak, az 
életetek óriási ajándékká válik az egész világegyetem számára. A szeretet 
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és az üdvösség gyümölcsét hozza sok-sok lélek számára, mert belép a 
Szentháromság hatalmas szeretetörvényébe, az univerzumot irányító 
végtelen erőbe. A Szentháromság szeretetörvényében a Szentháromság 
szeretete, értelme és ereje egyesül az Ő szent népéjével. Így Isten élete 
eléri az egész teremtést. A Szentháromság szeretetörvénye ezzel 
visszaadja a szeretetet, az értelmet és az erőt, kiárasztva azt a hatalmat, 
amelyet magában hordoz, Isten gyermekei és az egész teremtett világ 
felé. 

A ti személyes döntésetek azonban önmagában nem elegendő. Isten arra 
teremtett benneteket, hogy közösségben éljetek, egységben egymással, 
legyetek testvérek, a Mennyei Atya gyermekei Jézus Krisztus által, a 
Szentlélekben. Arra vagytok tehát meghívva, hogy ajándékozzátok 
életeteket Istennek testvéreitekért. Ez a legnagyobb szeretet, és ez tesz 
benneteket Isten gyermekeivé és igaz keresztényekké. Az őszintén 
megélt közösségi egység megerősít és teljessé tesz benneteket. Valóban, 
ahová nem tudtok ti magatok eljutni, oda eljut valaki más, kiegészíti a 
cselekvéseteket és megerősíti az imádságotokat. Így részévé váltok 
Krisztus Misztikus Testének, ahol minden egyes tag ugyanazon, egyedüli 
fej: Szent Fiam, Jézus irányítása alatt cselekszik. Az angyalok, az élő és a 
mennyben lévő szentek, a tisztítótűz lelkei, ti és én magam is részei 
vagyunk ennek a Testnek. 

Felfedtem nektek, hogy vannak olyan testvéreitek a világegyetemben, 
akik hisznek a Szentháromság Egy Istenben, és egyesülnek veletek azon 
fizikai távolságok ellenére, amelyek elválasztanak egymástól benneteket. 
A velük való egység létfontosságú a számotokra. Ugyanis a földi 
emberiség nem elég önmagában, mert törékeny és lázadó Istennel 
szemben. Kezdjetek tehát közösségben imádkozni és hiteteket 
közösségben megélni Krisztus titokzatos testének összes többi tagjával. 
Különösen egységben érezhetitek magatokat az univerzum azon 
testvéreivel, akik, ahogy ti is, hisznek Istenben és harcolnak az igazságért. 
Így az életetek fel fog emelkedni és teljes mértékben belép a 
Szentháromság nagy szeretetörvényébe. Ott találkozik majd Isten egész, 
a világegyetemben jelen lévő népének életével és erejével, megerősödik 
és megszentelődik. Amennyit odaajándékoztok, annak a százszorosát 
kapjátok majd vissza. 
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Kicsi gyermekek, nem meséket mondok nektek, hanem Isten valóságáról 
beszélek. Ez a valóság konkrét és jelen van bennetek, körülöttetek és az 
egész világegyetemben. Látható és láthatatlan dolgokból lett 
megalkotva; jobban megérint titeket mindkettő, mint gondolnátok. A 
határ a látható és a nem látható, a racionálisan felfogható és fel nem 
fogható dolgok között nagyon elmosódott. Istenben nincsenek 
áthatolhatatlan határok. 

Isten életének titokzatos végtelenségében a lelketek csak akkor képes 
meglátni a valóságot a maga valójában, ha egyesül Teremtőjével. Ezért 
ne próbáljatok az értelmetekből kiindulva erőnek erejével mindent tudni 
és osztályozni, mert nem vagytok rá képesek. Isten életét nem képesek 
megragadni azoknak a kapzsi kezei, akik birtokba akarják venni, és Ő nem 
is hajlik meg a dölyfösök spekulációi előtt. A puszta racionalitásnál van egy 
finomabb intelligencia, amely a lelketek mélyén lakozik, és amelyet a 
szentség kelt életre. Csak ezzel az intelligenciával vagytok képesek belépni 
Isten és a teremtés misztériumába. Imádkozzatok, és én majd segítek 
nektek megérteni. Ezért küld Isten közétek. 

Közel vagyok hozzátok, és megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.“ 
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2018. április 13.  
 

Isten élete bennetek van, az Ő képére és 
hasonlatosságára lettetek teremtve, lélekből, 
szellemből és testből vagytok megalkotva 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ISTEN ÉLETE BENNETEK VAN, 
AZ Ő KÉPÉRE ÉS HASONLATOSSÁGÁRA LETTETEK TEREMTVE, LÉLEKBŐL, 
SZELLEMBŐL ÉS TESTBŐL VAGYTOK MEGALKOTVA. Nem mindenki ismeri 
ezen hármas összetettség valóságát, ezért ez sok fizikai és pszichés szintű 
betegség és zavar oka. Szeretnék segíteni nektek ennek megértésében. 

A LELKETEKBEN a Szentlélek él és működik. Folyamatosan cselekszik 
bennetek, ezáltal fenntartja életeteket, mind fizikai, mind lelki 
értelemben. Cselekvése által a Szentháromság ereje és hatalma működik. 
Az emberi lélek az isteni jelenlét őrzője. Létezése kezdetétől fogva az 
embernek választania kell, hogy megengedi-e, hogy a Szentlélek szabadon 
működjön vagy nem, megnyílik jelenlétének vagy elzárkózik előle. Ezt a 
döntést a lélek hozza meg. 

Ha a lélek befogadja Istent, és megnyílik cselekedeteinek, akkor eltelik 
erővel és hatalommal. Felvirágzik A SZERETET, AZ ÉRTELEM ÉS AZ ERŐ, és 
az ember ez által Isten életének és működésének részesévé válik. 
Ilyenkor az élet törvényei teljes hatékonyságukkal szabadulnak fel benne, 
így egzisztenciális fejlődése harmonikus lesz. Az ember lelke Isten 
rezgéseivel összhangban rezeg, ezért zárt a gonosz működése előtt. Az 
ember útja ekkor lépésről lépésre vezetve van, míg eljut az Isten 
gyermekévé válás teljes azonosságáig. Így a lélek Isten templomává válik, 
ahol az emberi teremtmény szemtől szemben találkozhat a Teremtővel, és 
megkapja tőle a létfontosságú indíttatásokat. 

Ezzel szemben, ha a lélek zárva van Isten és a törvényei előtt, a Szentlélek 
arra korlátozódik, hogy csupán fizikailag tartsa életben az embert, de 
azok az isteni erőforrások, amelyek őt Isten gyermekévé teszik, 
feltáratlanok, inaktívak maradnak. Az élet eltávolodik Istentől, az igazi 
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békétől és a teljes önazonosságtól. Isten tiszteletben tartja az ember 
szabadságát, és soha nem kényszerít rá semmit; az embernek kell döntenie 
saját sorsáról. Azonban Isten soha nem hagyja el azokat sem, akik 
elutasítják őt. Mindig készen áll arra, hogy kezét nyújtsa azon gyermekei 
felé, akik vissza akarnak térni hozzá. 

Az ember lelke állandó párbeszédet folytat szellemi valójával, amely 
olyan, mint egy, a lelket magába foglaló burok. Amikor a Szentlélek 
létfontosságú impulzust küld az emberi léleknek, a lélek átadja azt az 
ember szellemi valójának. Az emberi szellemiség három képességgel 
rendelkezik: az EMLÉKEZET, a SZELLEMI MEGÉRTÉS és az AKARAT. Ezeken 
keresztül az feldolgozza a lélekből érkező impulzust, és továbbítja az 
agynak, amely minden impulzust átalakít gondolatokká, szavakká és 
cselekvésekké. 

Ha életeteket Istennek ajándékozzátok és úgy döntötök, hogy törvényei 
szerint éltek, akkor az isteni impulzus akadálytalanul áthalad lelketekből 
a szellemetekbe, majd tovább a testbe. Tehát a szeretet, az értelem és az 
erő, amely Istentől érkezik hozzátok, a lélek-szellem-test átmeneten 
keresztül teljes mértékben hatni tud, és az életetek mindenben 
harmonikus lesz. De ha ellenszegültök Istennek, a lelketek sivár lesz és 
nem közöl semmit szellemetekkel, kivéve a fizikai élethez szükséges 
indíttatásokat. A szellem így magában kell elboldoguljon, és elkezdi arra 
használni a három erőforrást, hogy kidolgozza a saját gondolkodását, 
amely elszakad az isteni gondolkozástól. Akkor az életimpulzusok nem 
jutnak el hozzá vagy csak zavarosan érik el őt, és ebből születnek a 
betegségek. Ezért éltek önző és problémás életet. A világ törvényei és a 
gonosz cselekvése pedig támad benneteket, amivel eltorzítja 
identitásotokat. 

Milyen szerepet játszik a TESTETEK ebben az egészben? Nagyon fontos, 
hogy ezt megértsétek, mert a testet sajnos a keresztények helytelenül és 
negatív módon látják. Szinte soha nem szemlélik a megfelelő 
megközelítésben, és nem szeretik úgy, ahogy azt az megérdemelné. Mégis, 
Jézus is saját Teste felajánlásával váltott meg titeket, és minden nap 
Testével és Vérével táplál benneteket az Eucharisztiában! 

A test biztosítja a létezést a Földön, és ez az az eszköz, amelyen keresztül 
kifejezitek a környezetetek felé az isteni életet, amely bennetek van. 
Csak a szavak, a gesztusok, a mosolyok, a megjelenés stb., vagyis mind 
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test által kifejeződő, lehetséges módja van annak, hogy átadni és 
tanúsítani tudjátok: kik vagytok és mit gondoltok. Ezt kis dolognak 
tartjátok? Tudjátok meg, az a helyes, ha testi megjelenésetek méltó ahhoz 
az élethez, amelyet hordoztok; méltó Istennel, Isten arcával való 
hasonlatosságotokhoz. 

Gyermekeim, ne csináljatok testetekből próbababát, amely csak a 
divatos ruhák bemutatására képes. Ne kezeljétek úgy azt, mint egy 
szegény szamárt, amelyre rárakhatjátok azokat a hatalmas terheket, 
amelyeket a világ ró rátok: divat, viselkedési szokások, a gyakran 
esztelen és káros életmód. Legyetek tudatában annak, hogy testetek 
lelketeket és szellemi valótokat tartalmazza, amelyben hatalmas kincs 
lakik: az élet, amit Isten adott nektek. Felügyelet nélkül hagynátok 
otthonotokat, ha egy hatalmas kincs lenne benne? Természetesen nem. 
Mégis, testetek gyakran felügyelet nélküli otthon, ahová bárki beléphet 
és kedvére fosztogathat. Így megengeditek, hogy ellopják a 
méltóságotokat, és ezzel megsértitek magatokat és a Teremtőtöket. 

Gondoskodjatok testetekről értelmesen, és bánjatok vele tisztelettel, 
mert nem kevésbé fontos, mint a lélek és a szellem. De soha ne 
helyezzétek a középpontba, mint egy bálványt, annyira, hogy rabszolgájává 
váljatok, ahogy sokatokkal megtörténik, akik a külső megjelenés 
megszállottai lesznek. Ha Istenben éltek, akkor megtanultok majd egyre 
jobban az Ő törvényei szerint élni; látni fogjátok, hogy a testetek is 
egészségesebbé és harmonikusabbá válik. 

Azt kérem tőletek, hogy olyan teremtményként gondoljatok magatokra, 
akik méltóak Isten képére és hasonlatosságára, amelyet magatokban 
hordoztok. Legyetek tudatában annak, hogy lelketek, szellemetek és 
testetek tökéletes egész, ahol minden létfontosságú és összekapcsolt, mert 
minden Isten által vezetett, ha megengeditek, hogy az Úr éljen és 
cselekedjen bennetek. Ha Isten képes irányítani az egész univerzumot, 
hogy ne lenne képes vezetni az életeteket? 

Gyermekek, azért betegedtek meg, mert nem engeditek, hogy Isten keze 
szabadon működjön bennetek. Mindent magatok akartok megoldani, de 
nem vagytok rá képesek. Szellemiségetek gyakran átveszi az irányítást 
lelketek fölött, és maga határozza meg, mi a jó vagy a rossz, és ezzel nem 
jut sehova. Ha Istennek adjátok magatokat, a lélek visszakerül az őt 
megillető helyre, és így a szellem és a test megfelelő módon kapja meg a 
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fizikai és lelki impulzusokat. Akkor magatok is meggyógyultok, de egyben 
hozzájárultok a világ és az univerzum gyógyításához is. 

Kérjétek a Szentháromság Egy Istent, hogy megértsétek mindazt, amit 
elmondtam neked. Nem tudok mindent szavakban elmagyarázni, de a 
lelketekben létezik egy kommunikációs csatorna Istennel, amely tökéletes, 
és ezen keresztül képesek vagytok minden magyarázatot megkapni.  
Ereszkedjetek le lelketekhez, Isten vezetni fog titeket ezen a „belső 
zarándoklaton”. Én is segíteni fogok nektek megérteni. Isten azt akarja, 
hogy rájöjjetek, nem féltékeny bölcsességére, sőt, szeretné bőkezűen 
kiosztani azt gyermekei között, de ők sajnos elutasítják. Vonzóbb a világ 
bölcsessége, a mesterséges és csillogó fények, amelyek megtévesztik a 
belső látást, és elrejtik az igazi fényt. Ne tegyetek ti is így! 

Közel vagyok hozzátok, különösen a feltámadás e Húsvéti idejében, mert 
látni akarom, hogy feltámadtok, és megszabadultok végre betegségeitektől 
és félelmeitektől. Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
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2018. május 13.  
 

Az élet a fogantatással kezdődik 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ÉLET A FOGANTATÁSSAL 
KEZDŐDIK, amikor Isten megteremt titeket. Az élet csodálatos 
misztériuma ekkor kezdődik. A legelső pillanattól kezdve, mikor az 
anyaméhben elkezdtek fejlődni, Isten szemében már teljes 
teremtmények vagytok. Testeteknek követnie kell a növekedés lépéseit, 
de a szellem és a lélek azonnal örök és működik. Ha nem így lenne, akkor 
az embrió csak egy „húsdarab” lenne, ahogyan sokan sajnos ezt gondolják 
és ez az oka az abortusz nagy bűnének. Magukat megtévesztve azt hiszik, 
hogy az ember csak akkor igazi lény, mikor saját agyával tud gondolkozni. 
Az agy egy olyan szerv, melynek a fejlődéshez sok időre van szükség, 
mégis gondolataitokat az élet első pillanatától a szellem és a lélek 
formálja, és csak arra várnak, hogy azok külsőleg megnyilvánulhassanak. 
Ez akkor történik meg, amint az agyatok kifejlődött és fogadni tudja a 
szellemtől adott meg a lélek által közvetített impulzusokat. 
Elmagyaráztam, hogy a Szentlélek az ember lelkében működik, ahonnan 
fizikailag és lelkileg is életben tart. A fogantatás pillanatától kezdve 
létezésetek egész időtartama alatt a Szentlélek impulzusai révén adja át 
nektek az életet. Minden genetikai, biológiai és kémiai információt 
tartalmaz, melyek a test működését szolgálják. Szintén átadják Isten 
SZERETETÉT, INTELLIGENCIÁJÁT és EREJÉT, mely lehetővé teszi, hogy 
istenképiségben éljetek és cselekedjetek. 

A Föld tudósai ezt soha sem magyarázták meg nektek, mert maguk sem 
tudják és nem is értik. Tudományuk azon fizikai jelenségek megfigyelésén 
alapul, amelyekből hipotéziseket, elméleteket és törvényeket állítanak 
fel. Ami fizikailag nem bizonyítható, az számukra nem is létezik. Így az 
ember élete olyan jelenséggé válik, melyet csupán megfigyelnek, és nem 
a hit titkának megvilágításában tárnak fel. Igaz, hogy az élet a fizika 
törvényeiből és megfigyelésére szoruló jelenségekből is áll, de nem csupán 
annyi az, hanem a fizikai jelenségeken túl a léleknek egy tág tere van, ahol 
azok a spirituális törvények uralkodnak, amelyek az egész teremtést 
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irányítják, ugyanakkor meghatározzák a fizikai térben megnyilvánuló 
jelenségeket is. Ennek megértése nélkül, pedig nem lehet minden fizikai és 
szellemi esemény igazi indítóokát felismerni. Ezért a Föld orvosai és 
tudósai ennek az emberiségnek kórtörténetében nem tudnak sok 
problémát megoldani és meggyógyítani: sokan nem fogadják el a 
teremtés titkát és a Teremtő Isten létét. Nem ismerik a lélek törvényeit, 
ami elzárja szemük elől a misztérium világát. Isten bölcsességet az 
alázatosaknak ad és azoknak, akik keresik Őt. Nélküle a tudás emberi 
szinten marad, részlegesen és korlátozottan. Ha a tudomány Isten 
segítségét kérné, számos problémát megoldhatna. 

Elmondtam, hogy a fogantatás pillanatától kezdtek el gondolkodni. Ezért 
amint létrejöttetek képesek vagytok választani, hiszen már akkor szemtől 
szembe találjátok magatokat a Szentháromságos Istennel, 
Teremtőtökkel. Ő akkor megkéri, hogy válasszatok: Őt akarjátok szeretni 
és szolgálni vagy Lucifert. Szeretnétek-e életeteket felajánlani neki, vagy 
önző életet élni; elfogadjátok Jézus Krisztust mint Isten Fiát a Megváltót 
vagy nem? Ez létezésetek legszentebb és legmeghatározóbb pillanata, 
amely csak a halál utáni pillanattal hasonlítható össze, amikor ismét 
Istennel álltok szemben, számot adva az élet ajándékáról és arról, hogy 
miként használtátok fel azokat. 

Miért kéri Isten, hogy a fogantatás pillanatában döntsetek? Mert 
elődeitekkel is ezt tette, és minden emberrel ezt teszi, megadva a 
lehetőséget, hogy szabadon cselekedjetek, amikor még az élet 
tapasztalatai nem befolyásolnak. Isten nem teremt bűnösöket, hanem 
szabad embereket; a bűn mindig az egyén választása. Miért kéri, hogy 
fogadjátok el Jézus Krisztust? Mert csak általa ismerhetitek meg az Atyát, 
fogadhatjátok a Szentlelket, és ragadhat ki Ő az ördög hatalmából. 

Ha az ember a fogantatás pillanatában Istent választja, azzal küldetést 
kap, ami egész földi élete során bontakozik majd ki. Ha Lucifert választja, 
élete sajnos a gonoszság felé irányul. Ha nem választja sem Istent, sem 
Lucifert, – ahogy az gyakran megtörténik, – élete bizonytalan és ingadozó 
lesz. Mindenesetre az ember ekkor is meggondolhatja magát élete során, 
hiszen mindig szabadon dönthet. Isten soha nem hagy el senkit, és 
mindenki számára felajánlja világosságát, hogy élettapasztalatain és 
szenvedésein keresztül megérthesse, miként hozhatja helyre saját rossz 
döntéseit. A Teremtő mindig jelzi nektek a helyes utat, és ezt 
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sokféleképpen teszi. Megbocsát mindazoknak, akik megbánást tanúsítanak 
és meg akarják változtatni életüket. Istenben mindig van remény, még a 
legnagyobb bűnösnek is. Soha ne feledjétek ezt.  

Meghozott döntéseinket földi életünk próbálja meg; ezért a fogantatás 
pillanatában az „igen” nem elég, hogy szenté váljatok Isten szemében. 
Igeneteket minden nap szabadon meg kell újítanotok. A nehézségek a 
kezdeti igent valójában megerősíthetik vagy gyengíthetik, attól függően, 
hogy kitartotok vagy nem a hitben. Ezért mondta Jézus nektek, hogy 
mindig imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. 

Az ember számára tehát a döntés a fogantatás pillanatában lényeges 
következményekkel jár. Az első és azonnali következménye, hogy hová 
kerül az univerzumban, vagyis melyik emberiséghez fog tartozni. A 
kezdeti döntéstől függenek az emberben: az Isten emlékezete és az 
igazságkeresés; a bátorság az élet nehézségeivel szembenézni; a 
gondolkodásmód mélysége; a teljes személyi függetlenségre és 
azonosságtudatra való eljutás; a személyi és spirituális kiteljesedés; végül 
pedig a boldogság. Ezek érzékeny és mély szempontok, melyeket 
apránként szeretnék elmagyarázni nektek, hogy jól megérthessétek, mert 
fontosak életetekben. 

Felmerül bizonyára bennetek a kérdés: vajon miért nem emlékeztek a 
fogantatás pillanatában meghozott döntésetekre? Azért, mert Isten nem 
akarta szabadságotokat befolyásolni, sem azt hogy fatalistákká váljatok, 
vagy bűnösnek érezzétek magatokat döntésetek miatt. Annak ellenére, 
hogy kezdeti döntésetek alapvetően irányadó életetek további 
alakulásában, ez mégsem azt jelenti, hogy kezdeti döntésetek rabszolgáivá 
váltatok egész életetekre. Isten ugyanis szabadnak teremtett titeket és 
Istenben az élet soha sem statikus, hanem egy folyamatos, meglehetősen  
dinamikus fejlődés. 

Itt most megállok, kérlek titeket, vizsgáljátok meg életeteket és 
életviteleteket. Nem kell tudnotok, hogy a fogantatás pillanatában mi 
volt döntésetek. A mostani döntés a fontos, hogy jobbá változtassátok 
életeteket. Gyermekeim, fogadjátok el Isten segítségét, hagyjátok, hogy Ő 
irányítson benneteket. Fogadjátok el Fiamat, Jézus Krisztust, aki meghalt és 
feltámadt, hogy bűneitektől megváltson benneteket. Kezdjetek Vele új 
életet, a gonosztól védetten, aki le akar alacsonyítani, és nyomorúságossá 
akarja tenni létezéseteket. 
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Mindig veletek vagyok, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.”   
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2018. június 13.  
 

Az élet térben és időben testesül meg 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy AZ ÉLET TÉRBEN ÉS IDŐBEN 
TESTESÜL MEG. Életetek tehát nem elvont valóság, sem a körülmények 
alkalmi kombinációjának gyümölcse, hanem a Szentháromságos Isten 
szeretetéből és gondolatából származik. Minden ember élete olyan, mint 
egy pompás fa: gyökereit örökkévalósággá teszi, virágzik és az idő 
múlásával gyümölcsöt hoz, hogy végül újra átjusson az örökkévalóságba, 
ahol örökké fog élni. A Teremtőtök, mint egy bölcs kertész, tudja, hová 
helyezzen minden egyes fát, de a fának is meg kell tennie a maga részét. 
Megmagyarázom nektek, hogy miért. 

Már elmondtam teremtésetek pillanatát: ez az az alapvető pillanat, 
amikor Isten színe előtt vagytok, és szabadon választanotok kell, vajon 
Neki adjátok át életeteket vagy a gonosz léleknek. Isten nyilván segít 
ebben a döntésben, megmutatja nektek, mint egy filmben, életeteket, 
ahol és ahogy élni fogtok döntésetek alapján. Megismerteti veletek, mit 
szán nektek, a kereszteket, melyekkel utatokon találkoztok, meg az 
eseményeket, melyeket megtapasztaltok halálotokig. Isten soha nem kér 
titeket arra, hogy az általa megelőlegezett megvilágítás nélkül döntsetek. 

Ugyanez fog történni halálotok pillanatában is: Isten megmutatja nektek, 
mint egy filmben, leélt életeteket, ezzel lehetőséget ad a bűnbánatra, 
megtérésre, az élet során elkövetett bűnök eltévelyedések esetén. Abban 
a helyzetben is nektek kell eldöntenetek, hogy szeretnétek-e elfogadni 
Isten segítségét vagy sem. A halálról később fogok beszélni. 

Térjünk vissza teremtésetek pillanatához: akkor Isten előtt vagytok, ahol 
szabadon elfogadhatjátok az isteni élettervet meg a vele járó küldetést 
vagy sem, amelyet Isten készített, és megmutatott nektek. Lucifer, Isten 
engedelmével is előttetek van és hamis ígéreteivel megkísért. 
Mindegyikőtökkel ugyanazt teszi, mint elődeitekkel. Választhattok Isten 
szeretete és Lucifer hamissága között. Ekkor az Atya Isten megmutatja 
nektek az Ő Fiát, Jézus Krisztust, az Utat, az Igazságot és az Életet, és 
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megígéri nektek Fia nevében, a Szentlélek ajándékát. Ez a ti döntésetek, 
hogy el akarjátok-e fogadni Jézus Krisztust, mint Istent és Megváltót vagy 
megtagadjátok Őt. Mindannyiatokat szabadnak és értelmesnek teremtett 
Isten, ezért akkor is szabadok vagytok elfogadni szeretetét és útmutatását. 
Teremtőtök szeret és tiszteli szabadságotokat, ezért mindig tőletek függ, 
hogy a jó vagy a rossz között hogyan választotok. 

Válaszotok függvényében erre vagy arra a bolygóra kerültök. Aki 
elfogadja a Legszentebb Szentháromságot és küldetését, az Istenhez 
hűséges emberiségben fog élni, ahol felismeri, amit Isten kér tőle. Aki 
elutasítja Istent, az alsó univerzumban fog élni. Azok, akik bizonytalanok 
maradnak, nem ellenségesek Istennel, de egy kevés jó szándékot is 
mutatnak, a középső univerzum emberiségéhez fognak menni. Ott a 
hűséges testvérek segítenek nekik, hogy Isten iránti döntésük 
megerősödjön. Azok, akik hidegek és merevek a Teremtő felé, az alsó 
univerzumba, a lázadók közé fognak menni. 

Ez általános szabály, ám számos kivétel van, hiszen Isten irgalmassága a 
leglázadóbb gyermekeihez is eljut. Ezért a történelem során Isten sok 
olyan léleknek, akik elfogadták őt a teremtés pillanatában, megengedte, 
hogy a lázadó bolygókon testesüljenek meg. Ezek a nagylelkű emberek 
elfogadták Jézus Krisztust, és szabadon követték nyomdokait. Feláldozták 
magukat, lemondtak a csodálatos bolygókon való és a szent emberiségek 
közötti életről, szent és imádságos életet éltek, azok között az emberek 
között, akik ellenségesek és megátalkodottak voltak Istennel szemben. 
Ezért gyakran nagyon magas árat fizettek, sokszor saját vérükkel is.  

Ez jól látható a Földön, az alsó univerzum leglázadóbb bolygóján, ahol az 
ősszülők szövetséget kötöttek a gonosszal. Itt testesült meg Fiam, és 
áldozta fel magát az összes ember üdvösségéért az univerzumban. Utána 
sokan mások is jártak ezen a bolygón, felajánlva magukat Fiamnak, 
Jézusnak, felebarátaik megváltására. Szentek, mártírok és próféták éltek 
köztetek, gyakran ismeretlenül, kigúnyolva és üldözötten. Mint virágok 
pattantak ki a Föld sarából oly távol Istentől, és szinte mindig eltiporták 
őket. Mindazonáltal életük egyértelműen bizonyságot tett Isten 
szeretetéről, mely Jézus Krisztuson keresztül jókra és gonoszokra is kiáradt. 

Gyermekek, köztetek is vannak, olyan férfiak és nők, akik ezeket a 
szavakat olvasva, alázatosan és bátran felajánlották magukat Istennek. 
Tudjátok, hogy Jézus gyengéden szeret titeket, és soha nem hagy el 
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benneteket. Megadta nekem, hogy őrizzelek meg titeket az én 
Szeplőtelen Szívemben, ma szeretnélek magamhoz szorítani titeket. 
Kezem simogat és támogat titeket, mindig mutatva az utat, mely Jézushoz 
vezet. Kérlek, hadd irányítsalak titeket! 

Tudjátok, a Szentháromságos Isten most gyűjti gyermekeit a „Jézus 
Krisztus világegyetemre kiterjedő Egyházába”. Ez az Egyház egyre 
határozottabban tűnik fel; egyre inkább ragyogni fog, mint egy csillag, 
jelezve az üdvösség útját az emberiségnek. Mindannyian meghívottak 
vagytok, vegyetek részt ebben, őszintén felajánlva magatokat a 
Szentséges Szentháromságnak Szívemen keresztül. Nincs szükség nagy 
munkára, lenyűgöző szavakra, de még csak nagy bölcsességre sem, vagy 
kifinomult teológiára ahhoz, hogy részt vegyetek az Egyházban, melyről 
beszélek. Legyetek Isten igazi gyermekei és éljetek eszerint, az elég. 

Imádkozom értetek és elkísérlek benneteket utatokon; az Atya a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” 
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2018. július 13.  
 

Az élet Isten arcának emlékezete és az igazság 
keresése 
 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy az ÉLET ISTEN ARCÁNAK 
EMLÉKEZETE ÉS AZ IGAZSÁG KERESÉSE. A fogantatás pillanatától kezdve, 
amikor lelketek szemtől szemben látja Istent, ahogyan azt elmondtam 
nektek, Isten arcának emléke lelketekbe vésődik, így ez az emlék 
árnyaltan és különböző intenzitású tudatossággal ugyan, de egész 
életeteken keresztül elkísér benneteket. 

Ha Istent a fogantatás pillanatában elfogadtátok és a rátok bízott 
küldetést is, akkor Isten emlékezete nagyon korai életkorban meg fog 
jelenni bennetek, és egyre élénkebb lesz az idő múlásával. Még a 
környezet visszahúzó hatása sem képes azt elhomályosítani. Így egy 
egyszerű emlékezet észleli az isteni jelenlétet, mely elvezet a hithez, 
amin keresztül átalakultok és az felkészít küldetésetekre.  

Ha a fogantatás pillanatában bizonytalanok vagytok, Isten emlékezete 
lassabban és több nehézséggel fog bennetek felébredni, így könnyen 
befolyásolhatnak külső hatások, és nem mindig juttok el a hitre. Ez azért 
van, mert a lelketek gyenge, így Isten emlékezete bennetek, ahogy jött úgy 
el is felejtődik. Azonban még egy morzsányi jószándékú istenkeresés is 
elég ahhoz, hogy Ő megérinthessen titeket. Ekkor Ő hatékonyan 
felébreszti bennetek saját maga emlékét, és ha úgy döntötök, hogy 
rábízzátok életeteket, semmi sem lesz lehetetlen számotokra, mert erős 
élő hit tud kibontakozni bennetek. Ne felejtsétek el, hogy Isten mindig 
megadja a lehetőséget, hogy kezdeti döntéseteken jobbítsatok vagy 
alakítsatok rajta, de nektek kell szabadon eldöntenetek, hogy 
megragadjátok-e annak lehetőségét vagy sem. 

Az Isten emlékezete soha nem alszik ki teljesen még azokban sem is, akik 
a fogantatás pillanatában elutasították Isten, mert az emberi lélek úgy 
van teremtetve, hogy ismerje és szeresse Istent. Az, aki lázad az Isten 
ellen a fogantatástól, tulajdonképpen elutasítja magában Isten emlékét, 
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és minden alkalommal elfojtja, mikor az újra előjön. Mivel  így aztán ez az 
emlékezés egyre fájdalmasabb, ezért egyre erősebb lázadást vált ki az 
ellenálló emberben, amíg az végül keserűséggé és kétségbeeséssé válik 
benne. Sokan vannak, akik megvetik Istent és nem találják békéjüket, de 
Isten nem hagyja teljesen magukra őket sem. Számtalan módon, 
folyamatosan hívja őket, de azok elutasítják Őt. A bűnös életét választják, 
ami elcsúfítja őket és egyre inkább hasonlítanak azokhoz a démonokhoz, 
akik utálják Istent, de mégsem tudnak megszabadulni Tőle. Igen, gyerekek, 
sok ember szenved ugyanolyan szomorúsággal, mint a démonok. 

Elmagyarázom nektek ezeket a dolgokat, hogy segítsen jobban megérteni 
életeteket. Tudjátok, hogy az emberiséget gyötrő sok lelki és fizikai 
probléma gyökere az ember fogantatásának pillanatában meghozott 
döntésében található. Azonban nem szeretném, hogy ezért aggódjatok, 
vagy azt gondoljátok, hogy ezért egy megmásíthatatlan létezésre vagytok 
elrendelve. Nem, gyermekek, ne féljetek! Bármilyen döntést hoztatok a 
fogantatás pillanatában, Isten mindig magához vonz Fiam, Jézus Krisztus 
által, aki az Út, az Igazság és az Élet számotokra. Ő Isten, és csak benne és 
Ő általa ismerhetitek meg az igazi Szentháromságos Istent. Az Ő 
áldozatában elmerülve és az Ő dicsőségében való részesülve, a gonoszt 
gyökerestől ki tudjátok irtani. Ezért soha ne hagyjátok el Fiam kezét, 
hanem hagyjátok Őt vezetni és óvni titeket, mert Ő a Megváltó. 

Isten emlékezete arra ösztönzi az embert, hogy keresse az igazságot. 
Milyen igazságot? Azt, amely értelmet ad az életnek és örömnek, 
fájdalomnak és halálnak. Az emberiség vágyódik az igazság 
megismerésére. Tudósok, filozófusok és teológusok keresik az élet 
kérdéseire a válaszokat, gyakran kanyargós utakat járnak be, csúcsokat 
másznak meg. Gyermekeim, ki adhatja nektek ezt az igazságot, ha nem 
Isten, aki maga az Igazság? Ki tudja éreztetni veletek, hogy olyan 
szeretettel vagytok szeretve, mely égő, kimeríthetetlen tűz, ha nem 
Isten, aki a szeretet? Aki meg tudja édesíteni az élet szomorúságát, 
megvédve a gonosztól, ha nem Isten, aki a tanácsadó és a védő? Milyen 
igazságot találtok Istenen kívül? Csak emberi igazságokat találtok, 
amelyek kompromisszumok és meddő szavak eredménye, amelyek nem 
táplálják az életet. Gyermekeim, itt az ideje, hogy visszatérjetek az igaz 
Istenhez! Túl sok ember telítődött fel hamis igazságokkal és 
hazugságokban él. Újra megismétlem: fogadjátok el Fiamat, Jézust, és 
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igazságban fogtok élni. Jézus megígérte nektek: meg fogjátok ismerni az 
igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. 

Veletek vagyok és elkísérlek titeket a szabadság felé vezető úton. 
Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.” 
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2018. augusztus 13.  
 

A földi élet megpróbáltatásokból is áll 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném mondani nektek, hogy A FÖLDI ÉLET 
MEGPRÓBÁLTATÁSOKBÓL IS ÁLL. Akár kicsik, akár nagyok is legyenek, a 
megpróbáltatások vitathatatlanul részét képezik egzisztenciális 
utatoknak. Néhány abból a környezetből származik, amelyben éltek, vagy 
a titeket körülvevő emberek döntéseinek következményei. Mások az 
emberiség hibás döntéseiből, kollektív gondolkozásából és bűneiből 
származnak, ami a világ lelke, és ami gyakran drámaian befolyásol 
benneteket. Másokat pedig a személyes döntéseitek, gondolkozásmódotok 
és bűneitek okoznak. Szeretnék segíteni nektek, hogy ezt jobban 
megértsétek. 

Mindenekelőtt, a megpróbáltatások nem Istentől származnak, mert Ő azt 
szeretné, ha gyermekei boldogok lennének. Isten azért engedi meg, hogy 
meg legyetek próbálva, hogy az élet kihívásaival mérjétek magatokat, 
erősödjetek a jó és a rossz közti küzdelemben, azt választva, ami megfelel 
az élet törvényeinek és visszautasítva azt, ami nem. A próbatételek élesítik 
megkülönböztető képességeteket és segítenek jobban megérteni a 
valóságot is, és saját magatokat, korlátaitokat, erősségeiteket, 
reakcióitokat, hibáitokat meg akaraterőtöket is. Isten azért engedi meg a 
próbákat, mert azok nélkül gyermetegek maradnátok. 

Azonban a próbatételek csak akkor szolgálják növekedéseteket, ha 
pozitívan kezelitek őket. Sok ember képtelen szembesülni a 
megpróbáltatásokkal, így életük puszta túléléssé válik, és ez frusztrációt, 
közönyt, depressziót, agressziót, átkozódást, lázadozást és káromkodást 
szül. Manapság sok férfi és nő él így a Földön, ennek gyümölcsei pedig, 
következményeikkel együtt elárasztják az egész emberiséget, amint azt 
láthatjátok. 

Miért képtelen sok ember pozitívan szembenézni az élet 
megpróbáltatásaival? Mert hiányzik belőlük a lelkük mélyén meghozott 
döntés, hogy Istenhez tartoznak, és hogy Vele járják életútjukat. Ez a 
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döntés már teremtésetek pillanatában megszületik, amint azt 
elmagyaráztam nektek. Ha az ember kezdettől fogva Istent választja, akkor 
a nehézségeket helyesen kezeli, Isten segítségével és az Ő védelmében. 
Azok, akik elutasítják Istent, a megpróbáltatásokat a maguk módján 
kezelik, saját egoizmusuk által vezetve és démoni befolyás alá kerülnek. 
Akik pedig bizonytalanok maradnak, azok ide-oda hányódnak, és számukra 
a próbatételek gyötrelemmé válnak. 

Elmagyaráztam nektek, hogy a fogantatásotok pillanatában meghozott 
döntés önmagában nem elég ahhoz, hogy meghatározza létezéseteket. 
Szabadok vagytok, épp ezért tesz próbára benneteket Isten: azt, aki igent 
mondott, azt, aki nemet, és azt is, aki sem igent, sem nemet. Isten minden 
próbatételnél közel kerül hozzátok, és a kezét nyújtja nektek. Így újra és 
újra meg vagytok kérdezve, hogy elfogadjátok-e vagy nem Istent és a 
törvényeit, elfordulva a gonosztól, hogy Istenben bíztok-e, vagy 
önmagatokban. Választanotok kell a jó és a rossz között, Isten és Lucifer 
között. Ez így lesz földi életetek utolsó pillanatáig. 

Gyermekek, ha Istent választjátok, és életeteket kezébe helyezitek, akkor 
a megpróbáltatások soha nem tudnak megtörni benneteket. Ehelyett 
egyre erősebbekké tesznek titeket és egyre közelebb visznek Istenhez, 
mert gyakran pont a fájdalom kell ahhoz, hogy letérdeljetek, mert a 
könnyek nyitják meg látásotokat. Isten mindig válaszol kiáltásotokra, 
amikor őszinte szívvel fordultok Hozzá és élő módon vágytok arra, hogy 
legyen meg az Ő akarata. 

Gyermekeim, a próbatételek során ne kérjétek Istentől az általatok 
helyesnek tartott megoldást; ezek gyakran egyáltalán nem helyesek. 
Inkább azt kérjétek az Atyától a megpróbáltatásban, hogy teljesítse be az 
Ő akaratát. Az Atya Jézust adja nektek, a Megváltót és elküldi nektek a 
Szentlelket az Ő nevében, mint Védelmezőt és Vigasztalót. Jézus fog 
bennetek az Atya akarata szerint cselekedni, a Szentlélek erejében, így 
békében győzedelmeskedtek minden megpróbáltatás felett és learatjátok 
a béke és a szeretet gyümölcseit. Tudjátok gyermekek, amikor 
szenvedtek, Jézus úgy bíz rám benneteket, mint ahogy Jánost bízta rám a 
kereszt lábánál. Tudja, hogy minél jobban szenvedtek, annál jobban 
szükségetek van egy édesanyára. Én pedig veletek vagyok minden 
próbatételnél, kisebbnél és nagyobbnál egyaránt, könyörgök értetek 
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Uramhoz, aki egyben a ti Uratok is, csakis azt kérve számotokra, ami 
életetek javát szolgálja. 

Gyermekek, mint Édesanyátok, arra kérlek benneteket, hogy kezdjetek el 
Isten igaz gyermekeiként élni. Helyezzétek végre a Mennyei Atya kezébe 
magatokat, aki az ég madarait is táplálja és a mezők virágait is öltözteti 
és végtelenül szeret titeket. Nem fog hiányozni az Ő gondoskodása és 
győzni fogtok Jézussal, aki győzött a halál felett. Mindig emlékezzetek arra, 
hogy semmilyen megpróbáltatás sem lehet erősebb Isten szereteténél. 
Még a halál sem választhat el titeket szeretetétől. 

A közeletekben vagyok, és veletek járok az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.” 
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2018. szeptember 13.  
 

Életeteket gondolkozásotok alakítja 

 

„Drága gyermekeim, 

ma azt szeretném elmondani nektek, hogy ÉLETETEKET 
GONDOLKOZÁSOTOK ALAKÍTJA. Napról napra, évről évre gondolataitok 
irányítják létezéseteket, ahogy gondolataitokon keresztül értitek meg az 
élet értelmét, tapasztalataitokat és érzéseiteket. Nem azokról a 
gondolatokról beszélek, melyek elmétekben jönnek és mennek, hanem a 
nagybetűs gondolkodásról, amely a lelketek mélyén születik. Ez a 
gondolkozás határozza meg alapvető hozzáállásotokat Istenhez, 
magatokhoz és másokhoz. Ez a hozzáállás határozza meg létezésetek 
irányultságát. 

Abban a pillanatban, amikor Isten megteremt benneteket, belétek oltja az 
élet nagy vibrációját, amely magában foglalja a gondolkodás képességét is. 
Ne felejtsétek, hogy Isten képmására és hasonlatosságára vagytok 
teremtve, így ahogy Isten gondolkozik és gondolatával szabályozza az 
univerzumot, ti is úgy gondolkoztok, és gondolatotokkal irányítjátok 
életeteket. 

Már beszéltem nektek a döntésekről fogantatásotok pillanatában. Ha 
akkor úgy döntöttetek, hogy szeretitek és szolgáljátok Istent, 
gondolkodásotok mély lesz; ha nem választottatok semmit, bizonytalanok 
maradtok és gondolataitok gyengék, felületesek lesznek. Végül, ha 
elutasítottátok Istent a gonoszt választva, gondolataitok pusztítóak lesznek 
magatokra és másokra nézve. 

Ez azért történik, mert a gondolat mélysége arányos az Istennel való 
kapcsolat mélységével: a mély gondolkodás az, ami a hit mélységében 
gyökerezik. Ha egyesültök az Atyával Szent Fiamon, Jézuson keresztül, 
akkor a Szentlélek cselekszik bennetek és egy teljesen új gondolkodással 
kommunikál veletek. Megtanít titeket az evangélium tanításaival 
összhangban az isteni törvények szerint gondolkodni, és ez megváltoztatja 
életeteket. Így megtanultok isteni intelligenciával szembesülni 
élethelyzetekkel, próbatételekkel, mely Isten igazi gyermekeinek sajátja. 
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A földi élet tapasztalatain keresztül megerősíthetitek vagy 
megváltoztathatjátok a fogantatás pillanatában meghozott döntéseteket, 
hiszen szabadok vagytok. Minden nap arra vagytok meghívva, hogy 
válasszatok a jó és a rossz, Isten igazsága vagy Lucifer és a világ 
hazugságai között. Ez egy állandó kihívás, amely segít a növekedésben, ez 
a gondolat kell vezessen benneteket abban, hogy milyen döntést hoztok. 
Ha a Szentháromsággal egyesültök, gondolataitok magasztosak, erősek, 
dinamikusak lesznek az isteni kegyelemből fakadó történések által 
folyamatosan táplálva és erősítve. Máskülönben elveszettek lesztek és 
megfosztottak az igaz bölcsességtől. 

Drága gyermekeim, a földi emberiség nagy része távol van Istentől. Az 
emberi gondolkodást kívülről jövő indíttatások alakítják, vagyis a 
világban uralkodó gondolkodás. Az ember képtelenné vált lelkében 
megragadni az isteni impulzusokat, mert a divatokra és mások 
véleményére támaszkodik, és a világ bálványainak példáját követi. Ezért az 
emberiség gondolatai felszínesek, gyengék és korruptak, ennek 
következményeit láthatjátok. A fiatalok szenvednek a legtöbbet, mert ők 
hagyják magukat a legkönnyebben elcsábítani a világ gondolkozásától, így 
a konstruktív gondolkodás hiányában nem tudják irányítani életüket.  

Sokan azt hiszik, hogy kiemelkedően gondolkodnak, mert racionálisan 
értik a dolgokat, mert hosszú ideig tanultak vagy azért, mert rafináltak és 
sikeresek. Összekeverik a gondolkodást a racionalitással, az emberi 
logikával és a világi ismeretekkel. Azonban annak a gondolkodásnak, 
amiről én beszélek, semmi köze az emberi tudományhoz. Ez a Szentlélek 
cselekvéséből fakad, mely folyamatosan táplálja impulzusait lelketekbe, 
mely azt szellemeteknek közvetíti, amely intellektusával feldolgozza és 
irányítja tovább az agyba. Minél tisztábbak vagytok és minél inkább 
átadottak Istennek, annál többet tudtok befogadni, megérteni és 
megvalósítani a Szentlélek impulzusaiból. Így életeteket Isten irányítja és 
a jó felé vezeti; gondolataitok pozitívak, konkrétak lesznek, így másoknak 
segítséget nyújtva békét és harmóniát árasztotok magatok körül. 

Gyermekeim kérlek, adjátok Szívemen keresztül életeteket a 
Szentháromságnak. Én segíthetek nektek abban, hogy emelkedett 
gondolkodásra jussatok, mert az Édesanyátok vagyok, és csak jót kívánok 
nektek. Hagyjátok, hogy vezesselek titeket, és én elvezetlek benneteket 
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Szent Fiam Szívébe, ahol az igaz bölcsesség van, mert Ő Isten bölcsessége, 
amely megtestesült értetek. 

Veletek vagyok az élet ösvényén, megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
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2018. október 13  
 

A személy teljes azonosságtudatából fakad az élet 

 

„Drága gyermekeim,  

ma szeretném elmondani, hogy a SZEMÉLY TELJES 
AZONOSSÁGTUDATÁBÓL FAKAD AZ ÉLET. Az identitásnak ebből a 
teljességéből származik az öntudatosság, a személyi fejlődés, a lelki 
növekedés és mindezeknek köszönhetően a boldogság. 

Mi ez az önazonosság vagy identitás? Ez lényetek lényege, amilyenek 
vagytok. Identitásotok eredetiségeteket fejezi ki, vagyis az összes 
gondolatotokat, érzéseteket és tapasztalatotokat, amelyek egyedülálló és 
megismételhetetlen lénnyé tesznek benneteket, nemcsak a Földön, hanem 
az egész világegyetemben is. 

Az identitás magába foglalja a létezést és a cselekvést, mint két  szorosan 
egymáshoz kapcsolódó szempontját az életnek. Amikor a személy eléri 
teljes önazonosságát, a létezés meg a cselekvés kiegyensúlyozott és 
harmonikus lesz, így kifejezésre juttatják, hogy milyen a személyiségünk 
valójában. 

Az identitásunk már a fogantatás pillanatában megtett döntéskor 
kirajzolódik, abban a pillanatban, amelyről már korábban beszéltem. Ha az 
ember úgy dönt, hogy szereti és szolgálja Teremtőjét, akkor megkapja 
Isten igaz gyermekének azonosságtudatát, aki tud képmutatás és 
önérdek nélkül szeretni. Ebben az esetben az Isten képmására és 
hasonlatosságára történt teremtettség, amelyet minden ember hordoz, és 
amely megkülönbözteti őt más teremtményektől, erőteljesen és tisztán 
jelenik meg benne. Ezért élete során az Isten iránti hűségben kitartva 
tapasztalt a megpróbáltatásokkal, és azalatt szerzett tapasztalatokkal az 
ilyen ember önazonossága erősebbé válik. Még a bűn sem tudja kitörölni 
az istengyermeki identitást, mert Isten ismeri az emberi törékenységet és 
átlátja lelke mélységeit, ezért Jézusban az életét adja érte, amivel 
felemeli az embert minden botlása után. Így Isten igaz gyermeke napról 
napra nő, egyre inkább az élet törvényei szerint él és cselekszik. 
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Önazonossága eléri teljességét, és a Teremtő életének és szentségének 
hordozójává válik. 

Nem úgy van az, aki a fogantatás pillanatában megtagadja Istenét, és 
Lucifert választja. Ennek az embernek a szellemét sötétség üli meg, 
megakadályozva, hogy az igazságot lássa, ezért ellenáll Istennek és 
törvényeinek. Így, bár Isten képmásra és hasonlatosságára van teremtve, 
nem Isten gyermekeként él és cselekszik. Az élet próbatételei és 
tapasztalatai csak növelik hitetlenségét, identitása kialakulatlan és sötét 
lesz. Ez a szegény ember nem az élet hordozója, hanem a halálé. Bűnei 
összezúzzák, egoizmusába és mély kétségbeesésbe zárja magát. Ha 
tudnátok, mennyire szenved a Szívem ezekért a gyermekekért! Mégis, 
elegendő lenne Jézushoz fordulni, hogy megmeneküljenek. Imádkozzatok 
velem, gyermekeim, hogy ezek a keményszívűek is megtalálják útjukat a 
Megváltó Jézushoz. 

Az, aki a teremtés pillanatában sem Istent, de Lucifert sem választotta, a 
bizonytalanság és aggodalom állandó állapotában él. Minden döntése 
előtt, legyen az nagy vagy kicsi, aggódik. Csakúgy, mint egy ketrecbe zárt 
madár, egyik oldalról a másikra ugrik, nem tudván, hogyan kell kijutnia. Ha 
Istenhez is fordul, azt meggyőződés és igaz hit nélkül fogja tenni. Ennek az 
embernek a személye határozatlan és kiszámíthatatlan; a nagy 
lelkesedésektől a keserű csalódásokig jut anélkül, hogy sokat tett volna. 
Szorongó, félős emberré válik, aki képtelen valódi kapcsolatot tartani 
másokkal. Sokan vannak a Földön, akik így élnek. Ezekért a gyermekekért is 
szenved Szívem. Imádkozzatok velem, hogy felemelhessük ezeket a 
törékeny és elveszett testvéreiteket. Ne ítéljetek meg senkit gyermekek, 
hanem imádkozzatok mindannyiukért, mert mind megmenthető. Jézus 
szíve hatalmas, csakúgy, mint az Ő Kegyelme. 

Mindezekből megérthetitek, hogy csak a teljes önazonosságotok biztosítja 
emberi és lelki fejlődéseteket, függetlenségeteket a gondolkodásotokban, 
cselekvéseitekben, sőt boldogságotokban is. Ha úgy gondoljátok még nem 
értétek el a teljességet, vagy úgy érzitek, hogy törékeny bűnösök 
vagytok, a földi gondok és szenvedések miatt elfáradtatok, tudnotok kell, 
hogy mellettetek vagyok. 
Itt vagyok, hogy elmondjam minden megoldható, ha a Mindenható Isten 
kezébe helyeztek mindent. Ezért könyörgök gyermekeim: ajánljátok fel 
magatokat Szívem által Istennek! Csak így lesz lehetőségetek új életet 
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kezdeni, és új teremtménnyé válni. Döntsétek el most, hogy 
megváltoztatjátok életeteket, még nem túl késő. Az Úr eljön, hogy 
találkozzon veletek, a kezét nyújtja nektek, és én veletek leszek. 

Megáldalak és elkísérlek titeket életetek összes útján, az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.”  
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2018. november 13.  
 

Az Istenben való élet nem ismeri a halált 

 

„Kedves gyermekeim, 

ma szeretném elmondani nektek, hogy AZ ISTENBEN VALÓ ÉLET NEM 
ISMERI A HALÁLT. Meg vagytok szokva úgy tekinteni, hogy a halál végét 
jelenti minden emberi tapasztalatnak, egy áthatolhatatlan határ, ami 
mögött minden feloldódik: a fájdalom, az öröm, az érzelmek, stb. 
Egyeseknek szabadulás a halál, másoknak büntetés. Egyesek hisznek a 
földöntúli létben, mások nem hisznek semmiben, még a keresztények 
közül sem. Mennyi zűrzavar és mennyi félelem a halál körül! 

Mi tehát a halál? A testi tapasztalásaitok vége és a lelki kezdete. Életetek 
egy másféle dimenzióban folytatódik, ahol az anyag nem jelent már 
akadályt. Ha hisztek a Szentháromságban és elhatároztátok, hogy Fiamat 
Jézust követitek, fel tudjátok fogni, hogy mi a halál. Gyermekeim, a testi 
élet nem lehet örökkévaló, mert az ősbűn óta az az anyag, amiből testetek 
van megrontott lett, így az megy tönkre napról-napra. Ezért öregedtek és 
haltok meg.  

A halál legsúlyosabb következménye az eredeti bűnnek, ami gyengévé, 
megrontottá és a gonosz prédájává tett titeket. Ő és démonai 
játszadoznak halálfélelmeitekkel. Elhitetik veletek, hogy a halált Isten 
akarta és Teremtőtök nem egy szerető Atya, hanem egy kegyetlenül 
ítélkező bíró. 
Nem gyermekeim, a halál nem Istentől származik, hanem emberiségetek 
döntéséből. A teremtés kezdetén ős szüleitek hátat fordítottak Istennek, 
megkívánva a gonosz értelmetlen ígéreteit. Elszakadva így az élet 
forrásától, Istentől, megismerték a romlást és a halált. 

Isten helyrehozta ezt a helyzetet Földre küldvén Jézust. Ő meghalt és 
feltámadt értetek, így diadalt aratva a halálon. Aki állhatatosan hisz 
Fiamban Jézusban és egyedüli Megváltóként fogadja Őt, az Benne és Vele 
legyőzi a halált és megtöri a félelmek láncait. A halál akkor egy dicsőséges 
átmenetté válik a boldog élet felé, ami csupán megelőzője annak, ami az 
idők végén lesz. Jézus akkor vissza fog térni dicsőségben és hatalommal, 
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hogy végleg eltörölje a halált. Ez lesz az új teremtés, ahova a gonosz és a 
sötétség fiai nem léphetnek majd be. 

Mindaddig a halál elkerülhetetlen, gyász meg fájdalom okozója a földi 
ember számára. Isten nem kéri, hogy érzéketlenek legyetek a halállal 
szemben. Fiam is sírt Lázár barátja sírja előtt, félelmet is érzett az Olajfák 
hegyén, és gondoljátok, hogy az én Szívem nem szenvedett látva Fiamat a 
kereszten? Nem, Isten nem szuper-embereket akar belőletek, hanem 
segíteni akar legyőzni a haláltól való félelmet saját életének erejével. 

Gyermekeim, ha hisztek Fiamban Jézusban és átadjátok magatokat neki, 
Szívem által, Jézus élni fog bennetek és nem csupán lelki értelemben. 
Jézus valóban jelen van az Oltáriszentségben és belétek kerül, testté, 
vérré alakul, amikor a szentostyát magatokhoz veszítek. Így Isten élő 
templomává alakultok. És akkor hogy tud a halál ellenállni a bennetek 
jelenlevő Krisztusnak? És micsoda a halál a hívő számára, ha nem egy 
boldog átmenet az új és csodálatos dimenzió felé, amelyben örökre 
egyesülten fogtok élni Teremtőtökkel? 

Aki Istent szeretve élt, nincs miért féljen a haláltól: szeretetben elalszik 
és az angyalok kísérik átmenetében. Ha betegként szenved, akkor sem 
kegyetlen a halál, mert lelke derűs marad, hiszen Isten édessé teszi 
szenvedését is. Egy igaznak a haláltusája valójában dicsőítő ima! 
Édesanyátok vagyok és szeretlek benneteket. Ha édesanyaként fogadtok, 
megígérem, hogy mellettetek leszek halálotok óráján. 

Létezik azonban egy másik fajta halál, amit sokan megtapasztalnak a 
Földön, különösen manapság. Ez nem egy fizikai halál, hanem létbeli. 
Magányból, egyedüllétből, keserűségből, nyugtalanságból, 
kiábrándultságból áll, szóval az, amit ti depressziónak hívtok. Ennek a 
rossznak az oka: az Istentől való elszakadásotok. Ha elszakadtok az 
élettől, nyilván a halállal találkoztok. Ezt a fajta halált orvosolni pedig nem 
elég egy felületes vallásosság, de nem elég a nyugtatók használata sem, 
akármennyire szükséges lenne is esetenként. Biztos hit, szilárd remény és 
igazi szeretet gyógyítja azt, amit csak Isten tud adni. Ha le akarjátok győzni 
az egzisztenciális halált, keresnetek kell Fiamat Jézust, aki Út, Igazság és 
Élet. Csak Ő tudja léteteket gyökeresen megszabadítani a haláltól és a 
félelmektől. 
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Nyissátok meg lelketeket Jézusnak, hogy belétek hatolhasson 
szeretetének ereje, amely megbocsájt és meggyógyít. Helyezzétek 
életeteket és gondjaitokat az Ő kezébe, akkor Ő kézbe veszi létetek 
irányítását. Keressétek és fogadjátok rátok vonatkozó akaratát, ami 
mindig tévedhetetlen. Az emberi megoldások nem fognak titeket sosem 
megszabadítani teljes mélységében az élet félelmeitől. Csakis Isten élete 
tudja kiűzni a halált. 

Végül pedig gyermekeim, Isten az életet azért adta, hogy megéljétek. Azt 
várja tőletek, hogy tudjátok értékelni életetek ajándékát, ami 
mérhetetlenül nagy ajándék, nem csupán számotokra, de felebarátaitok 
számára is. Fektessétek be jól talentumaitokat, amit Isten adományozott 
nektek, egységben élve Vele örömben és reményben, és akkor Isten 
boldog napokat ismertet meg veletek, a megpróbáltatások ellenére is. 

Mellettetek állok és megáldalak titeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében!” 
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2018. december 13  
 

Befejező üzenet 

 

„Drága gyermekeim, 

EZZEL AZ ÜZENETTEL ZÁROM KÉT ÉVES BESZÉLGETÉSEMET VELETEK. Itt az 
ideje, hogy a saját lábatokra álljatok, a nektek intézett sok mondanivaló 
után. Szakadatlanul és sokféleképpen szóltam hozzátok, megpróbáltalak 
emlékeztetni titeket, hogy Isten életetek és az egész történelem 
középpontja. Jelenéseimmel a Földön sok helyen megmutattam arcomat, 
és kinyújtottam kezemet felétek. Most visszavonulok és visszatérek a 
legszentebb Szentháromsághoz, amelyben élek, ahonnan jöttem, hogy 
Anyaként minden gyermekemért közbenjárjak.  

Az idő rövid gyermekek, mert Fiam hamarosan dicsőségében visszatér. Az 
egész világegyetemben megnyilvánul majd, és senki sem mondhatja, hogy 
Isten nem létezik. Mindenki látni fogja, de nem mindenki fogja Őt 
elfogadni. Elkülöníti a Fény gyermekeit a sötétség fiaitól. Csak az Atya 
tudja, mikor következik ez be, de máris érzékelhetitek, hogy az idők 
változnak. 

Lucifer tevékenysége napról napra erősödik. Az Antikrisztus és a hamis 
próféta azon dolgozik, hogy elcsábítsa az emberiséget, és hogy 
erőszakkal és megtévesztéssel a mélység felé sodorja. Az emberek és a 
természet egyre zaklatottabbak lesznek. Hiába keresik az emberek 
tudósok, teológusok és mágusok segítségét, mert az üdvösség csak a 
Szentháromságból származik Szent Fiam, Jézus Krisztus által. 

Csak Jézus a Megváltó, ezért megtagadva Őt, az üdvösséget tagadjátok 
meg. Gyermekeim, szeretnélek hívni a keresztény élet lényegére, vagyis 
Jézus Krisztus, Isten Fia, születésének, halálának, feltámadásának és 
mennybemenetelének hitére, Ő az, aki az Atya jobbján ül. Jézus főpap és 
az univerzum királya. Mindenkinek fejet kell hajtania előtte, akár tetszik, 
akár nem. 

Ma sok keresztény elfelejtette a hit igazságait, és hagyja, hogy a világ 
örömei, divatjai elcsábítsák. Így rontják meg gondolataikat és életüket. A 
Föld emberiségének többsége sok istent keres, és egyszintűnek tartja 
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őket az igaz Istennel. Úgy véli, hogy elegendő fohászkodni egy istenhez, 
bármi is legyen az a valóságban. Egyik vallás és isten ugyanolyan jó, mint 
a másik. Jézus nem különbözik más mesterektől és guruktól. Az emberek 
így beszélnek a katolikus, a muzulmán Istenről stb. Milyen nagy 
megtévesztés ez! 

Gyermekek, csak egy Isten van, aki irányítja az egész világegyetemet: a 
Szentháromság. Ő az egyetlen Istenetek, Ő az, aki megteremtett és szeret 
titeket. Testben láthatóvá vált Jézusban, Fiamban, a Szentháromság 
második személyében. Megmutatta nektek az isteni életet, és ezen élet 
részeseivé tett titeket. Kigyógyított titeket a bűnből, meggyógyította 
betegségeiteket, megmutatta a szenvedés értékét, és megnyitotta 
számotokra a feltámadás útját. Mi más kell még? 

Gyermekeim, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni a hamis próféták 
üres szavaitól. Ne kövessétek a báránynak álcázott farkasokat. Csak egy 
az Isten Báránya: Jézus Krisztus, csak Őt kell követnetek. Ha benne 
maradtok, akkor tudni fogjátok, mit kell tenni, és hogyan kell szembenézni 
a világ egyre számosabb tragédiáival. Bennetek van Isten élete, Aki legyőzi 
a halált, eloszlatja a gonosz hatalmát, kiiktatja az élet rombolóit. 

Beszéltem nektek Istenről és életéről, amely kiterjed az egész 
univerzumra. Ma azt mondom, hogy az Egyház, melyet Fiam alapított a 
Földön, nem csak a Földre korlátozódik, hanem jelen van az egész 
univerzumban. Nektek testvéreitek vannak mindenütt a 
világegyetemben, akik, hozzátok hasonlóan Fiam nevét hívják, és 
kereszténynek nevezik magukat. Jézus értük is adta életét, és méltónak 
tartotta őket arra, hogy az Ő népéhez tartozzanak. Azért, mert még 
szemmel nem látjátok őket, nem jelenti azt, hogy nem léteznek. Ne 
viselkedjetek úgy, mint az önteltek, akik mindent tagadnak, amit nem 
értenek. Isten nagy titkai alázatosságban és az imában érthetőek meg, 
ahogyan az velem is történt. 

Eljön majd a nap, amikor Isten minden gyermeke együtt fog élni az új 
teremtésben, melyet Fiam az idők végén megalkot. Azok, akik Lucifert 
szolgálják, elutasítják az igaz Istent, és nem szeretik testvéreiket, nem 
fognak belépni oda. De azok sem, akik Fiam nevét arra használták, hogy az 
saját magukat és egoizmusukat szolgálja. Ma az egész univerzum 
emberisége még úton van, és egyetlen rendeltetés felé halad: egyetlen 
népként újraegyesülten lenni Jézus Krisztusban. Azonban már ma is 
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megtapasztalhatjátok Jézus Krisztus az egész világegyetemben létező 
Egyházának élő jelenlétét, megnyitva szíveteket az eljövendő idők 
újdonságához. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy árasszon el fényével 
és ne utasítsatok vissza mindent, mint a szeszélyes gyerekek. 

Szeretnétek részesei lenni Jézus Krisztus az egész világegyetemben 
jelenlévő Egyházának? Ha igen akkor három dolgot kell figyelembe 
vennetek: 

1) teljesen adjátok oda életeteket a Szentháromság Egy Istennek 
Szeplőtelen Szívem által; 

2) éljetek romlatlan életet, tiszteletben tartva azokat az isteni 
törvényeket, melyeket Fiam tárt elétek az evangéliumban; ezek belétek 
vannak írva, és a Szentlélek életben tartja őket a lelketekben; 

3) fogadjátok el Isten más gyermekeinek a létezését is az univerzumban, 
akik veletek együtt alkotják Egyházát, amely egy és oszthatatlan; éljetek 
együtt velük lelki közösségben és imádságban. 

Az idő gyorsan halad, jelentős és ijesztő események várnak rátok. 
Szükségetek van az Istennel való közösségre Jézus Krisztusban. 
Szükségetek van a közösségre minden testvéretekkel a Földön és az 
univerzumban, akik hasonló úton járnak. Ezért siessetek, és döntsétek el, 
melyik oldalon akartok lenni. A Föld egyháza, amint látjátok, megosztott, 
a világ szellemével terhelt, sok kártevőtől fertőzött. Helyet kell adnia 
Jézus Krisztus igazi egyházának, amely él és virul az egész univerzumban. 
Ne aggódjatok, és ne botránkozzatok meg ezen, mert Istennek meg kell 
tisztítania népét, ami egy igazságos és irgalmas cselekedet. 

Mindig veletek leszek minden lépéseteknél. Köszönöm mindazoknak, akik 
elfogadták szavaimat. Imádkozom a keményszívűekért, és azokért, akik 
bezárkóznak saját okoskodásaikba és félelmeikbe. Isten békéje és Jézus 
szeretete, akit méhemben hordoztam mindnyájatokért, szálljon le rátok és 
családjaitokra! 

Megáldalak titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 
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2017. január 6.  
 

Vegyetek részt az én felajánlásomban és én részt 
veszek a tiétekben 

 

„Kedves Gyermekeim,  

ma veletek szeretnék lenni, mert egy nagyon meghatározó időszak 
következik Isten népe számára. De én szeretlek titeket és mellettetek 
vagyok. Minden lépést, amit megtesztek, velem teszitek meg. 

Jézus az emberiség egyedüli megváltójaként akar megnyilvánulni. Ezt már 
egyszer testben megtette, de akkor nem volt elfogadva. Isten azonban 
nem végez félmunkát, ezért Jézus vissza fog térni megnyilvánulni, ezúttal 
azonban teljes dicsőségében fogja tenni. Sem a bűn, sem a halál nem 
tehetnek semmit ellene. 

Népének el kell kezdenie Jézus kinyilvánítását úgy, ahogyan én is tettem. 
Mielőtt Ő megnyilvánult volna nyíltan Izrael népe előtt, előbb 
megnyilvánult az én méhemben, ahol elkezdett élni és tevékenykedni. 
Keresztelő János megérezte Őt már magzatként. Amikor Őt bemutattam az 
univerzumból jött testvéreknek, akiket ti napkeleti bölcseknek neveztek, 
akkor én nem tettem mást, mint teljesítettem földi küldetésemet: 
kinyilvánítani Fiamat a teljes emberiségnek. Ezt tettem a pásztorokkal is, 
így alakult ki egy egyszerű és szerény kis mag nép a Földön, akinek Jézus 
először megnyilvánult. 

Ma is ugyanennek kell megtörténnie Isten új népében: én kinyilvánítom 
nektek Jézust, hogy ti is kinyilvánítsátok Őt másoknak. Elsősorban 
bensőtökben kell Őt megjelenítsétek, majd a nép magában kell 
hordozójává váljon, mert Jézus először így akar megnyilvánulni. Fiam 
elmondta nektek, hogy saját intim világotokból élővizek forrásai fognak 
fakadni.2 Ő az élet folyama és nektek Őt ki kell nyilvánítanotok mások 
számára is. Én számítok rátok, hogy ti velem együtt lelkileg kihordjátok 
Isten Fiát és megmutassátok Őt a világnak, amint én a pásztoroknak, és 
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 vö. Jn 7, 37-38 
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felmutassátok Őt az univerzumnak, amint én bemutattam Őt a napkeleti 
bölcseknek. 
Akkoriban a királyok ajándékot vittek más királyoknak. Ez volt a szokás 
abban korban. De nektek mindannyiatoknak is ajándékot kell hoznotok a 
Királyok Királyának. És a legnagyobb ajándék, amit Jézus szeretne tőletek, 
az a ti életetek. Abban megvan minden: a hit, a remény és a szeretet is. 
Isten ezt várja el tőletek és én is ugyanezt várom el.  

Én szakadatlanul közvetítem nektek Jézus szeretetét. Tudnotok kell kedves 
gyermekeim, hogy egyetlen lény sem szeret tisztán, ha ezt az adományt 
nem kapja meg ajándékba Istentől. Kérnetek kell Jézustól, hogy adja meg 
nektek az igaz szeretetet. Ne induljatok emberi szeretetetekkel. Mivel a 
gonosz teljes gyűlöletét be fogja vetni, ezért Isten népének Jézus teljes 
szeretetével kell működnie. Jézus életét adta népéért, és nincsen ennél 
nagyobb szeretet. Ha életeteket átadjátok Istennek testvéreitekért, a 
sötétségnek semmilyen ereje nem fog tudni legyőzni.  

Én mellettetek leszek, imádkozom és felajánlom magam értetek, hogy az 
én Uram betöltsön titeket szeretetével. Adjátok nekem minden 
imátokat, szándékaitokat, gondolataitokat és kívánságaitokat, én úgy 
mutatom be azokat Istennek, hogy megtisztítom előbb minden önzéstől, 
és azokból csak azt fogom kérni Tőle, ami biztosan a javatokra válik. 
Kérlek titeket, vegyetek részt felajánlásomban és én részt fogok venni a 
tiétekben. Édesanyátok vagyok és Isten anyja, aki el akar vezetni titeket 
Jézus Szívébe, hogy Ő onnan eljuttasson bennetek az új teremtésbe. 

Szent Józseffel együtt, aki mellettem van és közbenjár értetek, megáldalak 
titeket annak a hatalomnak teljességével, amit Isten ad nekem javatokra az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 

 

  



75 
 

2017. április 2.  
 

Mellém álltok majd művemben 

 
„Kedves gyermekeim, közösségem népe, azért fordulok most hozzátok, 
hogy jobban megmagyarázzam, amit elkezdtem a minden hónap 13-án 
adott, és minden ezután elhangzó üzenetemmel. 

Elmondom nektek mindenekelőtt, hogy egy a jelen időszakra vonatkozó 
rendkívüli beavatkozásomról van szó. Ez megvalósítása annak, amit 
elkezdetem Fatimában, majd folytattam Medjugorjéban, de amit nem 
tudtam úgy beteljesíteni, ahogy szerettem volna sok szív keménysége 
miatt. Amint azt már elmagyaráztam nektek, úgy Fatimában, mint 
Medjugorjéban elő akartam készíteni Isten népét, a teremtés igazságainak 
befogadására, kinyilatkoztatva más testvérek létezését az univerzumban. 
Ezt már az egyház első időszakában szerettem volna megtenni, amikor még 
a Földön éltem. Péter és az apostolok mellett imádkoztam és törekedtem 
arra, hogy a keresztény közösség elfogadja az univerzumban lévő más 
testvéreitek létezését, akik közül egyesek meg is látogatták az apostolokat. 
Sajnos az első keresztény gyülekezet nem fogadta el ezt a kinyilatkoztatást.  

Fatimában, az univerzumban levő Istenhez hűséges testvérekkel együtt is 
megjelentem, és beszéltem róluk a látnokoknak. Isten akkor azt várta, 
hogy a hivatalos egyház művem mellé álljon, kinyilatkoztatva a harmadik 
fatimai titkot, ám az igazit. Sajnos nem így történt. Megpróbáltam 
Medjugorjéban kiképezni a hívő népet üzeneteimmel, hogy elvezessem 
fokozatosan az univerzum valóságainak ismeretére. Itt is hiába vártam, 
hogy a hivatalos egyház nyilatkozzék a jelenésekről, mert az hozzájárult 
volna ahhoz, hogy sok emberi szív megnyíljon erre. Ám ott sem ez történt, 
és Medjugorje mind a mai napig véget nem érő, fölösleges viták 
középpontjában áll, amik mind megakasztották terveimet.  

Most a havi 13-ai üzeneteimmel utoljára veszem a kezembe ezt az 
univerzumban levő élet kinyilatkoztatását célzó művemet. Ez lesz az 
utolsó közvetlen beavatkozásom arra vonatkozóan, hogy segítsem a földi 
keresztényeket elfogadni az univerzumban létező testvéreiket. Ezúttal ezt 
nem bízom a hivatalos egyházra, hanem rátok, az Isten által támasztott új 
népre a Földön. Ti vagytok az univerzumra kiterjedő új egyház, akik már ma 
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megélik az egyetemes egységet. Mellém fogtok állni ebben a művemben 
tanúságtételeitekkel, és üzeneteimet olyan módon hirdetve, amilyenen 
leghatékonyabbnak gondoljátok.  

Az emberiség édesanyjaként legfőbb vágyam volt mindig és az most is, 
hogy palástom alá gyűjtsem minden univerzumban szétszórt 
gyermekemet, és Fiamnak, Jézusnak ajánljam őket. Ezért mutatkozom be 
úgy most nektek, mint az Emberiség Édesanyja. Mostani művem az, hogy 
hívjam és visszahívjam folyamatosan gyermekeimet megismerni az igaz 
Istent, felfogni az Ő művét, visszatérni Hozzá, Fiam Jézus Krisztus által.  

Tudom, hogy számíthatok rátok, és ezt már most megköszönöm nektek. 
Részemről megígérem nektek a békét és egy különleges oltalmamat. Ha 
hűségesek vagytok Istenhez és hozzám, ha megteszitek, amit kérek, ez a 
nép békében fog élni, nem lesz üldözve. Másoktól megbélyegezve meg 
lesz, megpróbáltatásai is lesznek, de üldöztetésben nem lesz része. 

Ezt a művemet most, a pontosan százéves évfordulón azért kezdtem újra, 
hogy aláhúzzam vele tevékenységem folytonosságát. Az új néppel véghez 
fogom vinni, amit Fatimában kezdtem el: kinyilvánítom a világnak, amit 
ki kell nyilvánítanom, mert az én Uram és a ti Uratok ezt szeretné. Akik 
arra vannak rendelve, hogy az új nép részévé legyenek, meg fogják érteni 
szavaim, és gyakorlatba is ültetik, mások viszont szívük vágyát fogják 
követni, rájuk pedig Istennek lesz gondja. 

Kérem, hogy májusban és októberben különös módon üljétek meg a 
fatimai jelenésem évfordulóját, emlékezzetek arra, hogy mindkét hónap 
13-ika nagyon fontos volt Fatimában. Én sajátos módon jelen leszek 
miséitekben, és megadom nektek mindazokat a kegyelmeket, amelyeket 
Isten a hivatalos egyháznak akart adni Fatimában, de az visszautasította. 
Isten új népe most megkapja, és megőrzi a hit erejével. Istentől, de tőlem 
is oltalomban és megerősítésben fog részesülni. 

Megáldalak titeket és megőrizlek szívemben az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében!” 
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2017. május 13.  
 

Isten szegényeinek hangja leszek 

 

„Szeretett gyermekeim, ma sok örömet szereztetek nekem azáltal, hogy 
vágyódtatok engem ünnepelni. Sok gyermekem dicsőít ma a Földön, és én 
ezt továbbítom Istennek értetek.3 

Minden jelenésemben egyszerű, kicsiny, alázatos eszközökhöz 
folyamodtam. Ők voltak az én hangom az emberiség felé, de ugyanúgy én 
is az ő hangjuk voltam Isten előtt. Én ugyanis minden gyermekem hangja 
vagyok Isten előtt, különösen a legkisebbeké, legszegényebbeké, 
legalázatosabbaké, azoké, akik nem kérnek mást maguk számára, mint 
azt, hogy szerethessenek.  

Gyermekeim, a világot gőgösök uralják, erőszakosok tartják kézben, és 
láthatjátok ennek következtében miként mennek a dolgok. Én viszont azt 
mondom nektek, hogy Isten határozottan kézben tartja az emberek 
sorsát és nem hagyja, hogy az ő kicsinyeit elnyomják. Egyetlen Isten 
gyermeke sem lehet eltaposva, és én magam leszek ezen kicsinyek 
hangja Isten és az emberek előtt. Az leszek még az egyháznak azon része 
előtt is, amely sokat beszél a szegényekről, de nem óvja őket. Az ugyanis 
nagy műveket visz végbe a szegények javára, de nem szereti az igazi 
szegényeket, akik az Isten szegényei. Ha valóban szeretné őket, 
kinyilatkoztatta volna, amit mondtam Fatimában, mert ott a kicsinyek 
iránti szeretetből beszéltem.  

Gyermekeim, a világ nem fog üdvözülni az igaz Isten és az Isten 
gyermekei közti egység nélkül. Értem ez alatt minden Isten gyermekét, az 
univerzum minden részéből, akiket Isten meghív az egyesülésre. Isten 
keresi gyermekeit, mert meg akarja őket menteni, és egyben felhasználni 
őket eszközként a teljes emberiség megmentésére. Ti magatok is lehettek 
az üdvösség eszközei, ha akarjátok. Szeretnélek felhasználni titeket arra, 
hogy eljuttassátok a Földön mindenkinek azt a nagyszabású örömhírt, 

                                                           
3
 Ezen a napon ünnepelték meg hivatalosan a fatimai centenáriumot szerte a 

világban, elsősorban Fatimában. 
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amit már Fatimában szerettem volna közzé tenni, de sajnos 
elhomályosították azt az emberi intrikák. 

Íme az örömhír, amit utoljára szeretnék eljuttatni a Földön mindenkinek:  

 Emberiség létezik az egész világegyetemben; 

 A teljes emberiségnek választania kell Jézus Krisztus és Lucifer 
között, de csak Jézuson keresztül juthat el mindenki az igaz 
Istenhez, aki Atya, Fiú és Szentlélek.  

 Az emberiség amely befogadta Jézus Krisztust össze lesz gyűjtve 
minden bolygóról, hogy egységes népet alkosson Jézussal, az 
Örök Főpappal egyesülve. Ez egy alázatos nép lesz, de erős 
Istenben, amely majd nem ismerve korlátokat, legyőzi a kozmikus 
távolságokat. 

Gyermekeim, kérlek titeket döntsetek teljesen Jézus mellett, és 
segítsetek nekem ebben a műben, amit Isten bízott rám. Nem szeretnék 
semmit sem magam számára, semmilyen dicsőséget. Az én dicsőségem ti 
vagytok. A koronám csillagai vagytok. Az én gyermekeim hangja vagyok 
Isten előtt, de az leszek a hatalmasok és gőgösök előtt is. A kicsinyeim 
iránti szeretetemből nem fogok hallgatni. Beszélni fogok és el fogom 
mondani mindazt, amit már régóta el kellett volna mondanom. 

Egy élő személy vagyok, nem csupán egy szép szobor, amit ünnepi 
menetben körbehordoznak. Gyermekeimnek joga van hallani szerető 
édesanyjuk hangját, aki hívja és tanítja őket. Mostanig nagyon türelmes 
és visszafogott voltam, sok mindent megbocsájtottam. Most azonban ideje 
felébreszteni azon gyermekeimet, akik az őket becsapó ellenség nyomása 
alatt szenvednek, aki ugyan legyőzhetetlennek látszik, ám ellenem és Isten 
ellen nem tehet semmit. Éppen ezért elmondok nektek mindent, amit 
Isten megenged elmondani. Az Ő szolgálóleánya vagyok és azt fogom 
tenni, amit Ő kér majd tőlem. 

ÉN AZ VAGYOK, AKI A SZENTHÁROMSÁGBAN ÉL. 

Édesanyátok vagyok és egyben az Univerzum Királynője is. Ez nem csupán 
egy egyszerű cím, amivel tiszteltek, hanem az én küldetésem. Édesanyja és 
Királynője vagyok a világegyetemnek. Lehet, hogy ez a részlet elkerülte a 
figyelmeteket, ezért emlékeztetlek titeket, hogy királynőként Istentől 
megkaptam a kegyelmet és a hatalmat, hogy az egész univerzumban 
gyermekeim javára közbelépjek. Hatalmat kaptam eltaposni a kígyó 
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fejét, és ezt meg is fogom tenni. Beszélni fogok nektek és tanítalak titeket 
mindarra, amit tudnotok kell ebben az időben, hogy legyőzzétek a rosszat, 
ami mindenüvé befészkeli magát, még az egyházba is. Jogom és 
kötelességem, Isten és az emberek előtt, hogy beszéljek gyermekeimhez, 
amikor, amennyit és ahogyan akarok anélkül, hogy erre engedélyt kérnék 
valakitől. Isten kérte tőlem, hogy használjam teljes mértékben anyai és 
királynői hatalmamat az egész világegyetemben. Ezt pedig értetek fogom 
megtenni, hogy segítselek és oltalmazzalak titeket, mert az idők nagyon 
aggasztóak.  
Kérlek gyermekeim segítsetek nekem testvéreiteket megmenteni azáltal, 
hogy Istenhez vonzzuk őket. Legyetek az utolsók hangja is. 

Gyermekeim, ne bízzatok e világ hatalmasaiban! Csak Istenben bízzatok 
és bennem. Én csak a javatokat akarom, és ezért bízlak titeket Istenre, 
mert Ő az igazi jó számotokra. Ám ezt nektek is meg kell tennetek: bízzátok 
magatokat Istenre és adjátok magatokat teljesen neki. Adjatok Neki 
mindent és minden százszorosan megtérül nektek.  

Annak a szeretetnek a jegyében, amellyel irántam vagytok, ígérem 
nektek, hogy mindig veletek leszek. Bárhol lennétek is, mindig veletek 
leszek, minden megpróbáltatásban, örömben és nehézségben egyaránt. Én 
a hangotok leszek Isten előtt, ti pedig legyetek az én hangom az emberek 
előtt. Isten, aki Atyátok, szeret, ezért boldognak és szabadnak akar látni 
benneteket. El akar vezetni titeket egy új teremtésbe, amely oly szép és 
tiszta, hogy azt el sem tudjátok képzelni, de amely elő van készítve 
számotokra az idők végén.  

Higgyetek gyermekeim! Én várlak benneteket az új teremtésben, de már 
itt vagyok ugyanakkor veletek is, és veletek járok az élet útjain, minden 
ember útján az új teremtés felé. 

Megáldalak titeket teljes szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében!” 
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2018. december 9  
 

Ne máshol keressétek azt, amitek már megvan 

 

Kedves gyermekeim,  

ez az év a vége felé jár, amivel együtt bezárul egy nagyon fontos szakasza 
közösségi utatoknak. Jézus azt mondta nektek, hogy felkészítésetek 
befejeződött. Mert felkészítéseteknek az a formája, amely arra volt, hogy 
befogadjátok és meghirdessétek Jézus Krisztus világegyetemre kiterjedő 
egyházának létezését az valóban befejeződött.  

Gyermekeim, ti nem egy másik egyházról beszéltek, hiszen nem egy 
párhuzamos egyházat alapítottatok. Az Egyház egy. Sajnos a századok 
során valaki beférkőzött Krisztus igaz Egyházába, ahol sarokba szorította 
Isten népét, árnyékba hagyva őket. Meghirdetve ezen Egyház létezését, 
Isten középpontba helyezte saját népét. Most Isten népe fogja kiszorítani 
a nem-népet, vagyis azokat, akik elfoglalták Isten egyházát azon 
érdekeikért és nagyravágyásaikért, amelyeknek semmilyen kapcsolata 
sincsen Jézus Krisztussal.  

A Fiam által létrehozott, apostolokra, prófétákra, vértanúkra és 
szentekre alapozott Egyház mindig egy volt. Nem csupán a hivatalos 
egyház által szentté avatottakra, hanem az ismeretlen, kicsiny, elnyomott 
szentekre, Isten hűséges népére. Most Krisztus igaz egyháza újra 
előbukkan erővel, egy olyan nép által, amely meg akarja élni és 
gyakorlatba akarja ültetni az evangéliumot, a Szentírás szavait, az igaz 
Egyház és a szentek tanításait.  
Az ezekben az években hozzátok intézett szavak összegzik és 
kézzelfoghatóvá teszik a teljes Isten igéjét és minden tanítását. Mindazok a 
szavak, amiket kaptatok, annyi jövendölést tartalmaznak, amennyi elég 
nektek utat nyitni az emberiségnek.  

Szeretném elmondani, hogy ne féljetek. Isten megfelelő módon és 
megfelelő időben, mindig meg fogja adni nektek, amire szükségetek van. 
Viszont a képzésnek van egy olyan része, ami rátok hárul. Ez a belső 
képződés, formálódás, amelyet mindeniketek saját magában kell 
végbevigyen Isten színe előtt megállva, beletekintve Isten igéjének 
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tükrébe és kiküszöbölve magából mindent, ami elfoglalná benne Isten 
helyét.  

Ezt kérem tőletek gyermekeim: kezdjétek el egyénenként, 
magcsoportonként és népként elmélyíteni, valamint megbeszélni 
magatok közt a hozzátok üzenetként érkezett szavakat. Alakulnotok kell 
ahhoz, hogy másokat is segítsetek az Ige szerint alakulni.  
Ne pletykákat, szenzációt továbbítsatok, hanem ajánljátok fel másoknak is 
azt a gazdagságot, amiben részesültetek. Legyetek olyanok, mint az a kút, 
amely a hozzátok közeledő szomjazok szomját oltja, és amelyből 
ugyanakkor kristálytiszta víz fakad. Egy életforrás vagytok, ha elmerültök az 
isteni életben. Ezt a formálódást kérem tőletek most. Kérem ezt az új 
papoktól és tőletek mindannyiotoktól. 

Ne keressétek máshol azt, amitek már megvan. Mélyítsétek el mindazt, 
amit kaptatok, éljétek meg és tanúsítsátok életetekkel. Akkor majd ez az 
Egyház ki fog robbanni teljes hatalmával, és nem lesz szükség sokat 
beszélni. Olyanok lesztek, mint egy olyan oázis, amely hirtelen megnyílik a 
sivatagban anélkül, hogy valaki számítana rá. Isten így dolgozik: a 
mélységekben. Táplálja a lelkek mélységeit, és az élet onnan terjed. A fák 
gyökerei a föld alatt találhatók, ahonnan táplálkoznak. Az emberek 
azonban csupán a leveleket, virágokat, gyümölcsöket látják. Így lesz ezen 
nép számára is. Ti most olyanok vagytok, mint a mély gyökerek, amit 
senki sem láthat, de sokan nem is akarják látni. Viszont belőletek nő ki az 
a fa, amely gyümölcseivel a kiéhezetteket táplálja. 

Amint már máskor is mondtam, ne csukjátok senki orrára az ajtót, de 
legyetek azért óvatosak. Ne fogadjatok magatok közé rossz szándékúakat, 
akik zavarni akarják a bennetek kibontakozó isteni életet. Ne fogadjátok 
azokat, akik megfosztanak titeket az élettől, mert az Istené bennetek és 
senki sem nyúlhat hozzá, az egy kincs Isten szemében és embertársaitok 
javára van. Ne hallgassatok gőgös szavakra, amelyek le akarnak téríteni 
utatokról. Ne engedjétek meg senkinek se, hogy szenvedéssel telivé tegyék 
utatokat. Egyenesítsétek ki ösvényeiteket, hogy alakuljanak tágas úttá, 
ahol mások veletek együtt járhatnak. Kérem, hogy az általatok 
meghirdetett egyház éljen mindeniketekben, éljen köztetek. 

Ne féljetek semmitől! Ne féljetek a gőgösöktől, és ne féljetek azoktól, 
akik Fiam nevében azt mondják nektek, hogy mindenben hibáztok. Az Úr 
mondta nektek, hogy sokan jönnek majd az Ő nevében, ám hozzátette: ne 
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kövessétek őket. Fiam nevében sokan bepiszkították a Fiam által alapított 
egyházat. Ne tegyetek ti is így. Menjetek előre egyenesen, félelem nélkül 
azon az úton, amelyet megnyitottak előttetek, mert ahogy Jézus mondta 
az erősek, a kitartóak jutnak be Isten országába. Használjátok ezt az erőt, 
ami sosem erőszak, sem kihívó magatartás, hanem annak a 
következetessége, aki megtalálta az életet és hisz az életben. Ha nem 
hisztek és nem véditek az életet, hogyan segíthettek mást abban, hogy azt 
tegye? 

Gyermekeim, ezeket azért mondom nektek, mert kemény idők járnak. A 
Föld egy sivatag és egyre inkább az lesz. Ám ebben a sivatagban fel kell 
hangozzék erőteljesen a ti hangotok. Ti előkészítitek az utat Annak, aki 
érkezik. Mindig veletek leszek, mindig megmutatom az utat, de ti legyetek 
hűek és ne veszítsetek el semmit sem abból, amit mondtak nektek. Ne 
hagyjátok üresbe hullani Isten igéjét, mert az ártalmatokra lehet. 

Megáldalak és veletek vagyok az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” 
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